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Село
Много узбуђења
око две славе
НОВОСТИ ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРВО ДОБРE ИЛИ ЛОШE ВЕСТИ?
Лоша вест: изгледа да
се одлаже реконструкција
Интерног
Добра вест: неколико
одељења добило вредну
опрему од донатора
Иако је уговор којим је Управа за
капитална улагања АП Војводине
пренела Општој болници Панчево
500 милиона динара намењених
реконструкцији и адаптацији Интернистичког блока потписан још 31.
марта, још увек се не може са сигурношћу рећи када ће радови у том
делу болнице напокон почети.
Последњег дана марта оптимистично је најављено да се први мајстори на Интерном очекују већ у
јуну. Међутим, Управа за капитална
улагања је тек 1. јуна расписала јавну
набавку за радове на реконструкцији
тог блока.
Превремени оптимизам
– Тендер је каснио због припреме
пројектне документације. Отварање
понуда заказано је за 3. јул. Уколико
не буде жалби, очекујемо да уговор
са извођачем радова буде потписан у
року од тридесет дана након отварања понуда – рекао је том приликом
др Слободан Овука, директор Опште
болнице, изразивши наду да ће радови кренути у септембру.
Међутим, сада је сасвим извесно
да ће и септембар у кругу болнице
проћи без дизалица, багера, зидара,
камиона, цемента и осталих грађевинских реквизита.
Наиме, приликом јавног отварања
понуда, 3. јула, у Управи за капитална

улагања, комисија је установила да
су благовремено пристигле две пријаве. Како се може видети на сајту
Управе, у оба случаја реч је о заједничким понудама више предузећа
„удружених” око истог задатка: у
првом случају као носилац посла
наведено је предузеће „Модулор” д.
о. о. из Београда, а у другом „Tron
Tex” д. о. о. из Новог Сада.
Три замерке
Две недеље након отварања понуда,
17. јула, директор Управе за капитална улагања Недељко Ковачевић
донео је одлуку да се уговор о јавној
набавци додели предузећу „Модулор”, које је понудило цену од
467.411.960,14 динара с ПДВ-ом и
рок за извођење радова од 180 календарских дана.
У одлуци је наведено да се понуда
чији је носилац „Tron Tex” одбија као
неприхватљива због тога што садржи
битне недостатке који се тичу члана
106 Закона о јавним набавкама. У

образложењу се прецизира да су у
одбијеној понуди уочене три мањкавости: за једног члана заједничке
понуде (предузеће „Messer Tehnogas”
Београд) није достављен доказ да је
уписан у регистар понуђача, затим
није приложен ниједан извештај о
скорингу као доказ да је бонитет било
ког од понуђача оцењен минималном
оценом А (а то је била оцена коју је
наручилац стриктно тражио) и трећа
замерка тиче се средстава финансијског обезбеђења, која је, како се наводи у образложењу одлуке, „група
понуђача доставила, али су наведени
износи нижи од оних који су тражени
конкурсном документацијом”.
(Не)очекивани преокрет
Понуђачи су имали рок од десет дана
да наручиоцу поднесу захтев за
заштиту права. Занимљиво је да такса која се плаћа на рачун буџета
Републике Србије у случају подношења таквог захтева износи чак 250.000
динара!

Очекивано или не, тек „Tron Tex” је
мало пре истека рока, 27. јула, платио
таксу и упутио Управи захтев за
заштиту права. Процедура налаже да
се копија захтева истовремено достави и Републичкој комисији за заштиту права. Та комисија, како каже члан
158 Закона о јавним набавкама,
„дужна је да о захтеву за заштиту права одлучи решењем у року од 20 дана
од дана пријема комплетне документације потребне за утврђивање чињеничног стања и одлучивање”. Тај рок
се само у изнимним случајевима
може продужити за петнаест дана.
Када Комисија донесе одлуку, обавезна је да је у наредних пет дана
достави наручиоцу, подносиоцу захтева и изабраном понуђачу, а потом
и да је објави на интернет страници
Републичке комисије и на Порталу
јавних набавки. Закон каже да Комисија може да одбије захтев као неоснован или да га усвоји и да самим
тим у целини или делимично – поништи поступак јавне набавке! Против
одлуке Комисије не може се изјавити
жалба, већ је могуће покренути
управни спор у року од тридесет
дана, што пак не одлаже извршење
саме одлуке.
Уколико се захтев понуђача „Tron
Tex-а” усвоји као основан, јасно је да
ће јавна набавка Управе за капитална
улагања бити оборена (делимично
или у целости) и да ће се читава прича о реконструкцији Интерног вратити тамо где је била и 31. марта – на
почетак. Само у случају да захтев
буде одбијен, одлука Управе којом се
„Модулору” додељује посао ступиће
на снагу и радови ће напокон, ваљда,
моћи да почну.
» Наставак на страни 6
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Радно време самосвести
Свети Илија Громовник није се ове године појавио у свом уобичајеном светлу: није било муња на небу, беше врело са, додуше,
мало тропског ветра. Ништа од кише и најаве краја лета. Овај 2.
август је био другачији.
И то, бар, двојако. Уз поменуто, међународна истраживачка
организација – Мрежа за глобални отисак – установила је, на
основу строго дефинисаних параметара у вези с природним
ресурсима, да су 2. августа људи, бића која управљају дешавањима на Земљи, искористили оно што је требало да троше до 31.
децембра: воду, храну, ваздух, енергију природе... Људи би још
тога и узеће, али планета од 3. августа одлази у минус, нема капацитета да се регенерише. Тај минус види се кроз суше, нестанак
шума и врста...
Да би ствар кренула набоље, основно је да се промени свест
људи о окружењу, небу, земљи по којој газе. Ништа није вечно!
Није ни човек: ако уме себи да каже, барем после налога лекара, да треба да престане да пуши или конзумира неке намирнице
или алкохол ради добробити свог тела – мора мислити и о организму који нас све храни: планети Земљи.
Истина, најчешће велике одлуке, попут оне о смањењу емисије
угљен-диоксида, доносе велики играчи – државе и њихови шефови. До нас је да не бацамо храну, не посечемо ни дрвце у шуми,
да рециклирамо отпад.
Самосвест! Све време!

***
Прошле недеље смо писали о угоститељству у нашем граду као о
привредној грани која се копрца да се не угаси. Власници објеката су се пожалили на нефлексибилност неких локалних одлука,
чије би измене донеле профит свима. Говорили су о ценама
држања башта, бесплатном паркингу после радног времена, а
понајвише о дозволи да барем у јулу и августу пуштају музику
испред локала и после поноћи.
Претпостављамо да вапаје кафеџија нико није чуо, јер реакција
из власти није било. Бавили смо се овом темом и претходних лета,
када смо коментарисали градску одлуку о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката, коју је изгласала панчевачка власт, а направљена је по мери – Београда. Понекад помаже
папагајско понављање, па ћемо овом приликом поново подвући
због чега садашње стање ствари никоме не иде у прилог.
Када забраните угоститељима да, усред лета, викендом после
поноћи у баштама пуштају музику, тиме нису задовољни: а) наши
старији суграђани који би волели да се музика гаси најкасније до
десет увече; б) младе Панчевке и млади Панчевци чија је жеља да
журке трају до јутра, пошто излазе тек после десет увече; в) власници кафића и запослени у њима, пошто су приходи и бакшиши
знатно мањи; г) убирачи пореза и извршиоци градског буџета,
зато што газде углавном уредно плаћају дажбине (и овима се то
исплати, уз помоћ фискалних каса контролишу запослене)...
Ето азбуке настале на основу нелогичне одлуке: под „д” стоји
„довиђења”. Али колико су за бесмисленост ове ситуације одговорни они што су поменуту одлуку створили, толико су криви и
угоститељи: скупите се, договорите и изборите за то да имамо где
да попијемо пиће у 00.05!
Само главни град, тј. његов буџет, написасмо, добија: пошто се
они с тањим буђеларима и мањком енергије развуку по панчевачким парковима и ћошковима, сви остали, већ у 00.01, „пале” за БГ.
То је за тамошње власнике кафана нешто под „с”: суперстрава!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Судска (не)правда
Шесторица полицајаца из Београда
који су крајем јула ухапшени у акцији „Арес” због злоупотребе службеног
положаја немају разлога за бригу.

Они су у Тре ћем основ ном
тужи ла штву у глав ном гра ду
пости гли спо ра зум о при зна њу
кри ви це, којим су потвр ди ли да
су ура ди ли оно због чега су ухап ше ни.
Другим речима, то значи да неће
бити ни дан иза решетака, а након
две године биће проверено да ли су
били поштени и узорни грађани.
Ако се у том периоду ниједном не
буду огрешили о законе, биће им
про гле дано кроз прсте и заувек
опроштено оно што су урадили.
Таква одлука може само да изазове
чуђење и да буде повод за питање:
зашто су онда били ухапшени и
притворени?
Да подсетимо, њихове колеге су
их ухапсиле због тога што су једном броју возача који су хтели да
региструју аутомобиле омогућили
да то ураде иако нису претходно
уплатили за таксе које су неопходне да би завршили регистрацију. У
кривичној пријави која је поднета
против њих писало је да су тиме
оште ти ли држа ву за више од
460.000 динара.
Уместо да због тога буду примерено кажњени и да се тиме покаже да
је борба против корупције и криминала, коју наши политичари често

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Природно шаренило.
У једној од панчевачких башта, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

помињу, искрена и стварна, поготово када закон крше они који то никако не би смели да раде, испало је
другачије.
Једини закључак који се намеће
после овог слу ча ја, јесте да у
нашем пра во су ђу не важе исти
аршини за све. Када се узме у обзир
да се обичним лоповима и криминалцима често изричу временски
дуге затворске казне, поставља се
питање због чега се и њима не омогућује признавање кривице и благе
казне, као што се то десило у случају шесторице београдских полицајаца. Због чега и они који су
напунили затворе у Србији не би
могли да, као мно ги срећ ни ци,
издржавају казне у кућном притвору, уз ношење електронске „наногице” или без ње?
За неве рицу и чуђење је и то да
је казна која је изре чена шесторици бео градских полицајаца правосна жна, а да је спо ра зум о њихо вом признању кривице постиг нут
врло брзо, после само неколи ко
дана. И то у ситуаци ји када мно га
суђења у Србији трају годинама
или заста ре ва ју, на шта нас је
Европска уни ја више пута до сада
опо мињала.
М. Г.

Чарли Чаплин

НЕМА ПОТРЕБЕ ДА СЕ ПЛАШИМО СВАЂА, СУОЧАВАЊА НИТИ
БИЛО КАКВИХ ПРОБЛЕМА, ЈЕР И ЗВЕЗДЕ СЕ ПОНЕКАД СУДАРЕ
ПА И ИЗ СУДАРА НАСТАНЕ НЕКИ НОВИ СВЕТ.
ДАНАС, ЈА ЗНАМ: ТО СЕ ЗОВЕ ЖИВОТ.
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ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У ОМОЉИЦИ

„ЖИСЕЛ” БРОЈ ЧЕТРДЕСЕТ СЕДАМ
Мајстори аматерског
филма и уметничке
фотографије
на једном месту

ОД 1. АВГУСТА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

У пратећим
програмима наступају
Неша Бриџис,
„Суперего”
и „Балашевић трибјут
бенд”
Једну од најдуговечнијих културних манифестација већ
четрдесет седам година организује Дом културе у Омољици. Реч је, наравно, о можда
најважнијем обележју поменутог села – фестивалу „Жисел”,
у оквиру којег ће наредног
викенда мајстори уметничке
фотографије и аматерског
филма приказати све најбитније што су током године урадили. По устаљеном обичају,
неће изостати ни низ атрактивних и пажљиво пробраних
пратећих програма.
Фестивалски флуид почеће
Омољицом да струји већ у
четвртак, 3. августа, када ће,
по традицији, од 21 сат, на
Летњој позорници бити одржан меморијални тамбурашки
концерт под називом „Кад је
човек песма”, као сећање на
прерано преминуле локалне
музичаре.
Наредног дана биће отворен
четрдесет пети Салон уметничке фотографије. Као увод у
тај догађај, већ у 17 сати у
галерији Дома културе почеће
предавање о важности фотографских књига, а о томе како
их осмислити и реализовати,
говориће врхунски познаваоци

ове области – Ђорђе Николић,
Рајко Каришић и Милан Живковић. Након тога уследиће
промоција једне такве фотомонографије, под називом
„Риђица”, ауторско дело
Љубинка Кожула. Салон ће
бити свечано отворен у 20.30,
а поред додела награда лауреатима према оцени стручног
жирија, биће уприличене и
четири изложбе фотографија
– Центра за таленте Београд,
Иштвана Вирага, Станка Костића и Бориса Бјелице. Сат и
по након тога на Летњој
позорници неће недостајати
урнебесног смеха и одличног

расположења – наступиће наш
можда најпознатији стендап
комичар Ненад Даниловић,
познатији као Неша Бриџис.
Четрдесет трећи Међународни фестивал аматерског филма
„Жисел” биће отворен у суботу,
5. августа, у 20.30, на Летњој
позорници. Пола сата касније на
истом месту биће одржана прва
званична пројекција аматерских
филмова, а у 22.15 почеће концерт групе „Суперего”.
Последњег дана фестивала,
у недељу, 6. августа, као део
пропратних програма, кулинари ће припремати рибљу чорбу
испред ресторана „Шаран” у

склопу надметања „Златни котлић Поњавице”.
Разговор са жиријем фестивала аматерског филма биће
одржан од 18.30 у просторијама Кино-фото клуба, а у 21 сат
почеће и друга званична пројекција остварења на тему села,
након чега ће бити додељене
награде најбољима. Завеса на
овогодишњи „Жисел” биће спуштена концертом под називом
„Само ретки нађу ретке”, који
ће извести „Балашевић трибјут
бенд”.
Све у свему, много је разлога
да се идућег викенда скокне до
Омољице.
Ј. Филиповић

РЕЗУЛТАТИ ЗОНСКЕ СМОТРЕ ФОЛКЛОРА

Десет јужнобанатских друштава
на покрајинском такмичењу
На предстојећем, 39. фестивалу фолклорних традиција Војводине „Панонски вашар” у
Врбасу, који ће бити одржан од
21. до 23. септембра, учествоваће десет културно-уметничких
друштава из јужног Баната.
О пласману фолклорних
група на покрајинско такмичење одлучивала је Слободанка Рац, кореографкиња из
Бачке Тополе, након 54. регионалне смотре музичког и
фолклорног стваралаштва у
јужном Банату, која је одржана у организацији Културно-просветне заједнице Панчево,
18. јуна, у Културном центру.
Право учешћа на покрајинском фестивалу изборили су:
ДК „3. октобар” из Ковачице
(оркестар); ДК „29. новембар”
из Старчева (тамбурашки оркестар); мушка певачка група

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” прошириће свој богат спектар
услуга, због чијег квалитета
је већ постао избор број
један када је реч о установама сличног типа, и то не
само бројних Панчеваца и
Панчевки, већ становника
читавог јужног Баната.
Тако ће сви корисници
услуга Завода „Панчевац”
ускоро имати прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавременијем мобилном ултразвучном апарату, а на рас-

полагању су им и специјалистички прегледи, које ће
обављати стручњаци с Клиничког центра у Београду.
Прегледи ће се заказивати
радним данима од 7 до 15
сати путем телефона Завода „Панчевац” 013/21-90900 и 013/21-90-903.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе погледајте на рекламним странама актуелног
броја нашег листа.
Д. К.

НАРЕДНОГ ЧЕТВРТКА У БИБЛИОТЕЦИ

Деби „Младог Атласа”
Промоција прве збирке песама нашег суграђанина Стефана Станојевића, под називом
„Млади Атлас”, биће приређена у четвртак, 10. августа,
од 19.30, у Градској библиотеци.
Збирку је издао „Балкански књижевни гласник”, ове
године, у едицији „Црна
библиотека”. Стефан Станојевић, студент Филолошког
факултета у Београду, већ
неко време континуирано
реинкарнира поезију међу

млађом публиком, гостујући
у кафеима и кафанама у
Београду, Панчеву и другим
градовима, где самостално
или с још двојицом младих
песника у оквиру поетске
групе „Пуч у Андори” говори
своје стихове, градећи репутацију „стендап песника”.
Промоција збирке „Млади
Атлас” биће први књижевни
догађај у оквиру Панчевачког културног лета, а модератор ће бити књижевница
Гордана Влајић.
Д. К.

У ПЕТАК У БАШТИ ДОМА ОМЛАДИНЕ

Концерт Бети Ђорђевић

„Скала” из Ковачице; КУД
„Мраморак” (певачка група
„Полимље”); СКПД „Ђетван” из
Панчева (старија и млађа
мушка певачка група); ДК „3.

октобар” из Ковачице (женска
певачка група); СКПД „Ђетван”
из Панчева (женска певачка
група); ДК „29. новембар” из
Старчева (играчка група и там-

бурашки оркестар, игре); фолклорна група ДК и Гимназије
Ковачица и КУД „Станко Пауновић НИС–РНП” (игре).
М. М. В.

Свима онима који воле чувени хит „Почнимо љубав из
почетка” из далеке 1976.
године, прилика да ову, као
и многе друге нумере чују
уживо у аутентичном извођењу чувене Бети Ђорђевић,
пружиће се у петак, 4. августа, од 21.30, у летњој башти
Дома омладине.
Легендарна Бети ће том
приликом наступити у пратњи врхунских џез музичара
окупљених око имена „Београдски џез трио”.
Горепоменута песма „Почнимо љубав из почетка” ушла

Америци и Русији, а упоредо
је наступала и у бројним
европским џез клубовима.
„Београдски џез трио”, с
којим наступа, основан је
2008. године, а љубитељи
џеза памте тај састав по
албуму „I Love You”, објављеном 2010, који је тада
добио и престижну награду
као џез албум године.
Вођа ансамбла је бубњар
Миодраг Гино Маљоковић, а
садашњу поставу чине и контрабасиста Бранко Марковић
и пијаниста Александар
Бахун. Маљоковић је већ два-

је у антологију домаће забавне и поп музике, а она је
резултат прве сарадње Бети
Ђорђевић с композитором и
текстописцем Александром
Кораћем. Након овог хита
Бетина каријера се наставила
узлазном линијом. Певачица
је одржала запажене концерте широм света – у Европи,

десет осам година члан и
солиста „Биг бенда” РТС-а и
многих других домаћих и
интернационалних постава,
док је Бахун један од тренутно најперспективнијих џез
пијаниста средње генерације.
Улаз на концерт у летњој
башти Дома омладине је
слободан.
Д. К.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ПОЗОРИШТА

Јесте ли за један селфи?
У оквиру летњег програма, у
дворишту Народног музеја у
суботу, 5. августа, у 20 сати, биће
одиграна представа „Помахнитали”, у извођењу Татјане Кецман и Милоша Ђорђевића.
Коме ди ја „Помах ни та ли”
бави се људима који су постали опседнути формом, статусним симболима, брендовима.
У тој апсурдној и суманутој
трци, чији је циљ успех, ма
шта то значило, потпуно губе
компас. У свакој сцени протагонисти заврше с нервним
сломом због неких ситних,
тривијалних проблема који
им ремете „савршену” фор-

му. Дане окон ча ва ју тако
што, уморни од борбе, гужве
и свађа са осећањем незадовољства и изопштености, за

утеху окаче селфи на којем
све блиста, баш како треба,
савршено!
Представа је посвећена овисницима о друштвеним мрежама, као и другим жртвама
селфи културе и осталих
облика виртуелних вредности.
Татјана Кецман је дипломирала на Факултету драмских
уметности у Београду. Аутор је
дванаест представа у властитој
продукцији „Ферзенг”, које се
успешно играју како на сценама у Београду, тако и широм
Србије и региона. Чланица је
Удружења драмских уметника
Србије. За улогу у представи

„Помахнитала” награђена је за
најбољу женску улогу на
фестивалу „Дуодраме” у Тополи. Добитница је и специјалне
награде за најбољу женску улогу на „Арт трема фесту” у
Руми. Милош Ђорђевић је
дипломирао на Академији
уметности у Новом Саду и
члан је Народног позоришта.
Добитник је награде Народног
позоришта „Петар Банићевић”,
награде за најбољег глумца на
фестивалима „Позориште звездариште”, као и признања
„Златни ћуран”.
Улаз на представу је слободан.
Д. К.
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ФОРУМ ПЕНЗИОНЕРА ДС-а

ДВАДЕСЕТ ДВЕ ГОДИНЕ ОД ЗЛОЧИНА У „ОЛУЈИ”

Интересовање за
поништење закона

ЗА НАС ЈЕ ТО ДАН ТУГЕ

Форум пензионера Градског
одбора Демократске странке
Панчево, који је пре три недеље покренуо акцију за укидање Закона о привременом
уређивању начина исплате
пензија, саопштио је ове
недеље да се велики број
Панчеваца одазвао њиховом
позиву и прикључио акцији
ове странке.
Акцију Форума пензионера ДС-а „Право и правда за
пензионере” спроводи тим
адвоката Демократске странке бесплатно за све грађане
који им се обрате са жељом

да покрену правни поступак
за обарање, како су навели,
понижавајуће одлуке Владе
Републике Србије о смањењу
пензија.
„Акци ја се спро во ди у
неколико корака, од захтева ПИО фонду за издавање
новог решења за пензије,
до обраћања Уставном суду
и Међу на род ном суду у
Стразбуру, а њени циљеви
су да се прав ним путем
поништи Закон о привреме ном уре ђи ва њу начи на
исплате пензија, враћање
пензија на ниво пре смањења и враћање свих одузетих делова пензија са зако-

ном предвиђеном каматом
и ускла ђи ва ње пен зи ја с
растом инфлације и растом
БДП-а у периоду од 2014.
године до поништења актуелног закона”, саопштио је
Форум пензионера Демократске странке.
Они додају да суграђани
који желе да се прикључе
акцији треба да доставе следеће документе: попуњено
пуномоћје за адвоката (које
добијају у просторијама
странке), попуњен захтев
ПИО фонду за издавање
решења (добијају у просто-

ријама странке), две фотокопије решења о пензионисању, последњи и претпоследњи чек о исплаћеној
пензији и фотокопију личне
карте или очитану личну
карту ако је са чипом.
Како саопштавају демократе, због великог одзива
заинтересованих старијих
суграђана, неопходна документација може се предати
од ове недеље у просторијама Градског одбора ДС-а, у
Улици војводе Радомира
Путника 15 (тржни центар
код Суда), и то у два термина: средом и петком, од 10
до 12 сати.

Ма, шта ми рече!
Лако је рећи: идите и борите се за Косово. Међутим, то
нас је увек водило у рат. Желим да кренем новим путем
– за Србију. Желим да отворено и фер разговарамо о
решењу косовског конфликта... Иако Срби за то још нису
спремни, нећу попустити, јер ће та дебата за све нас имати лековито дејство, без обзира на то да ли ћемо постићи добар резултат или неуспех.
(Председник Србије Александар Вучић,
швајцарски „Блик”, 31. јул)

***
У тој идеји нисмо ограничавали број година, једини
ограничавајући фактор је био – користите земљу док је
обрађујете, годину, две, три, доживотно... Постоји могућност, односно брачни парови имају право да земљу предају својим наследницима... Једини ограничавајући
фактор је да се земља обрађује. Огроман број хектара је
необрађен. Ради се о једном изузетном ресурсу.
(Милан Кркобабић, министар без портфеља,
Н1, 31. јул)
***
Пашалић би морао знати да је плата заштитника законом, а не вољом самог омбудсмана изједначена с платом
председника и судија Уставног суда. Он или сматра да
заштитник обавља мање одговоран и стручан посао од
председника Уставног суда, што је потцењивање институције коју води, или сматра да је Административни
одбор дао и једнима и другима непристојно високу плату, али ту непристојност види селективно.
(Председник Покрета слободних грађана
Саша Јанковић, „Бета”, 31. јул)
***
Косово јесте наша вредност, али само у оној мери у којој
се и сами према њему тако понашамо. Ми смо ти који му
одређујемо вредност и важност уз само један услов,
услов свих услова наше будућности. Она не сме да буде
крвава и то мора да буде наша црвена линија.
(Министар спољних послова Ивица Дачић, „Бета”, 30. јул)
***
Рокове у погледу пребивалишта продужили смо с почетних седам на десет година. Људи ће за то време бити под
посебним системом контроле како би се доказало да
нису само у пролазу. Мораће да имају и опрему за пољопривреду, али и да буду уписани у регистар активних
пољопривредних газдинстава.
(Министар пољопривреде Бранислав Недимовић,
„Танјуг”, 31. јул)

Историчар др Милан
Гулић: „Темељно
етнички очишћено
око 220.000 људи с
простора од око
14.000 км2, а
убијено скоро
2.000 људи”
Удружење Крајишника
Србије: „’Олују’ смо
могли наслутити, али
нисмо веровали да ће
је допустити”
Пре 22 године, 4. августа, у 4
сата, оружане снаге Републике
Хрватске (уз подршку Армије
БиХ) извршиле су агресију на
северну Далмацију, Лику, Кордун и Банију, који су били у
саставу тадашње Републике
Српске Крајине, и поред тога
што је та област била под
заштитом УН, а само два дана
раније представници Крајине
су у Женеви и Београду прихватили предлог међународне
заједнице о мирном решавању
сукоба. Током „Олује”, која је
трајала до 9. августа, убијено
је више од 2.000 цивила, а
преко 230.000 Срба масовно је
протерано.
Према подацима Удружења
породица несталих и погинулих „Суза”, чак 1.747 Срба и
даље се воде као нестали на
подручју Хрватске, од којих је
899 лица нестало у овој војној
акцији.
– За неке је „Олуја” тада и
почела и била завршена, а за
неке чланове породица „Олуја” и даље траје, пре свега јер
не знају истину о својим најмилијима. Ми смо дужни да
утичемо на све релевантне
институције и Републике Србије
и Хрватске све док се и посљедњи случај не ријеши и
достојно сахрани. Нажалост,
хрватско правосуђе још не
процесуира починиоце злочина у операцији хрватске војске
„Олуја”, а процеси који су покренути изван хрватског правосуђа заустављени су политичком блокадом – изјавила је
за „Панчевац” председница
удружења „Суза” Драгана Ђукић.
У Панчево је до 1995. године из Хрватске дошло око
10.000 Срба, а данас с тим статусом на територији града их
има око 400.
– Већина је узела наше држављанство и остала овде да живи,
а разлог је и тај што су у међувремену многи од њих нашли

посао на панчевачком бувљаку.
Данас углавном живе на Миси,
а у колективном смештају остала су још њих двојица. Очекујемо да ће до краја године и
њихово стамбено питање бити
решено кроз конкурсе – изјавио
је Зоран Граовац, повереник за
избеглице Панчева.
Шта каже историчар?
Историчар др Милан Гулић из
Института за савремену историју и сам је 1995. године био
као дечак у колони ка Србији,
због чега је касније одлучио да
се бави науком и историјом и
ту потражи одговоре. Данас,
22 године касније, за повратак
нису створени кључни предуслови, што је изгледа и био
циљ послератне хрватске
политике – рекао је он.
За све ово време, прича, нису
избрисане неке несумњиве
ствари, попут података да је
Војно-редарствена акција „Олу-

злочина, не треба да чуди што
се у Републици Србији и Републици Српској тај догађај обиљежава 4. и 5. августа као Дан
сећања на страдање и прогон
Срба. С друге стране, Хрватска
тај дан прославља као најважнији у својој историји и
темељ идентитета данашње
Републике Хрватске. Вријеме
се не може вратити, али нисам
сигуран да у „Олуји” има било
чега чиме би се неко могао
поносити – изјавио је за наш
лист историчар Гулић.
Сарадник Института за
савремену историју подсећа
да се након „Бљеска” могло
очекивати да ће Хрватска
насилно покушати да овлада
тим територијама. Крајина је
била у очајном стању, некакав
расплет се наслућивао, али
оно што је дошло, тешко да је
неко могао да предвиди. Већина становништва је тај дан
дочекала ипак код својих

Колективни смештај за избеглице
ја”, како се званично назива,
била жесток удар на заштићене зоне УН, а хрватска војска,
уз подршку Хрватског вијећа
обране и Армије БиХ, уз употребу око 170.000 људи напала је читав западни део тадашње Републике Српске Крајине, који је бранило тек око
25.000 припадника српске
војске Крајине.
– С обзиром на то да се
радило о највећем злочину у
Европи послије Другог свјетског рата и да је у тих неколико дана темељно етнички очишћено око 220.000 људи с
простора од око 14.000 км2, а
да је у самој акцији и у
дивљим чишћењима након ње
убијено 2.000 људи, што
довољно говори о размјерама

кућа, неспремна за артиљеријске ударе таквог обима, пут у
непознато и, показало се, унеповрат.
– Одувек су Хрвати желели
да изађу из СФРЈ. Хрватске
вла сти иза бра не на првим
више стра нач ким избо ри ма
1990. нису показивале спремност да се Србима дају било
какви уступци. Нажалост, ни
вла сти у Кни ну нису биле
нарочито кооперативне. Од
заоштравања реторике, преко
стварања напетости, до првог
испа ље ног мет ка и прве
жртве пут није био дуг пут –
1991. године рат се распламсао. Није само српска побуна,
како се то често назива, довела до проблема. Као што су
Срби темељно почишћени из

Крајине, тако су елиминисани и Срби из хрватских градова који се нису ни побунили, попут Загре ба, Рије ке,
Осијека – рекао је Гулић.
Како даље?
Један од избеглих с тих простора је Миле Боснић, данас
наш суграђанин, који је председник Удружења Крајишника
Србије. Каже да данас треба да
се покрене питање конститутивности, које је у Хрватској у
међувремену изгубљено, али и
да не треба да се обазиремо на
њихова славља, јер је то „велика срамота за њих саме”.
– Коначно последње три
године наша држава на један
достојанствен начин говори
нашу причу и истину, а пре
свега због жртава. То је за све
нас дан туге. Врло је ружан
осећај да неко ко је жртва буде
проглашаван кривим. Правници и историчари нека кажу
своје, а нама треба да се омогући, на државном нивоу, да
негујемо културу сећања, коју
ми као народ немамо, и да се
свим међународноправним
средствима боримо, јер ми те
куће и имања нисмо отели,
нити смо их од Хрватске добили – говори Боснић.
Он додаје да државна политика треба по том питању да
буде јединствена. Иако тежимо ЕУ, он сматра да слављење
етничког чишћење није европски стандард.
– Ми смо „Олују” могли
наслутити, али нисмо веровали да ће је допустити... ЈНА је
тада отишла с тих простора, а
командни кадар који је остао
били су они који су одатле.
Боли нас када данас чујемо од
неких невладиних организација како је Србија била окупатор, али ми Срби нисмо
могли бити окупатори нашег
земљишта у Хрватској, или ја
мог Боснића брда. Те чињенице немају никакве везе са Србијом, али Србија треба да преброји све жртве, укључујући и
од НАТО агресије, и да отвори
музеј геноцида – поручио је
Боснић.
Одајмо почаст страдалима –
5. августа у подне
У знак сећања на страдање и
прогон Срба у акцији „Олуја”,
у суботу, 5. августа, тачно у
подне, огласиће се сирене за
јавно узбуњивање у Панчеву и
на целој територији Србије, у
трајању од 60 секунди. Тада ће
сви грађани минутом ћутања
одати почаст жртвама. Парастос погинулима биће служен
у 11 сати у Цркви Светог Марка у Београду.

ДОСТА ЈЕ БИЛО

Предлог измене изборног закона
Душан Павловић, потпредседник покрета „Доста је било” и
народни посланик, предложио је ове недеље Скупштини
Србије измене и допуне
изборног закона, који је на
снази од октобра 2000. године.
Павловићев Предлог закона о
изменама и допунама Закона
о избору народних посланика
има дванаест страна, а ми смо
издвојили најважније делове.
Када је реч о гласању у иностранству, по садашњем закону важи правило да се српске
амбасаде и конзулати не отварају за гласање ако нема више
од сто пријављених. Павловић
предлаже да се та одредба укине и да биралишта буду отворена без обзира на број наших
пријављених гласача. Он сматра и да би српски грађани
могли да гласају на било ком
месту у иностранству, без обзира на тамошње место пребивалишта, под условом да се на

време пријаве. Предлагач појашњава и да ће предложити
увођење електронског гласања,
али када се отклоне сви недостаци, јер у Србији, технолошки гледано, још увек постоји
проблем с применом закона о
електронском потпису.
Народни посланика ДЈБ
пажњу посвећује и смањењу
злоупотреба и транспарентности изборног процеса . Да би
се елиминисале злоупотребе у
изборном дану, предложио је
видео-надзор гласачких кутија током гласања и бројања
гласова, односно законску
обавезу Републичке изборне
комисије (РИК) да на свој сајт
постави и скениране записнике са свих изборних места чим
се заврши бројање гласова.
Павловић се дотакао и теме
о којој се више пута од 2000.
године полемисало у медијима, а то је изборни праг. Да би
се смањио број странака у

Скупштини, предложио је увођење „прогресивног изборног
прага”. То значи да свака нова
странка у коалицији повећава
изборни праг који је неопходно прескочити да би коалиција ушла у Скупштину, а то правило не би важило за странке
националних мањина.
Када говоримо о редоследу
странака, знамо да се он за
парламентарне, покрајинске и

локалне изборе утврђује по
редоследу предаје материјала
изборној комисији (често
странке и касно ноћу предају
кандидатуре). Зато је потпредседник ДЈБ и предложио
утврђивање редоследа жребом, и то насумичним избором, како се иначе утврђује
редослед кандидата на председничким изборима.
Цео Предлог закона о изменама и допунама Закона о
избору народних посланика
који је Душан Павловић поднео Скупштини Србије налази
се и на страначком сајту, а
актуелни закон је на сајту
народног парламента.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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О СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА – МАКСИМАЛНО СКРАЋЕНИ РОКОВИ
Директна комуникација
с грађанима
Пут легализације сада
је знатно краћи
Грађевинска сезона је у јеку. Када је
тако, али и не само тада, пуне руке
посла имају запослени у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, који
води архитекта Славе Бојаџиевски, а
помоћник му је правница Јасминка
Павловић.
Ова организациона јединица Градске управе подељена је на Одељење
за обједињену процедуру (на челу је
правница Весна Влајковић), у чијем
је саставу Одсек за грађевинске
послове у поступку обједињене процедуре, Одељење за легализацију
(води га архитекта Јадранка Јелић),
Одељење за праћење планске документације и стамбено-комуналне
послове (шеф је архитекта Душанка
Антонијев Стајић) и, новопридодато,
Одељење за саобраћај (први човек је
дипломирани инжењер саобраћаја
Срђан Половина). Овом приликом
ћемо приближити рад запослених у
том секретаријату.
Информације
Један од послова Одељења за праћење планске документације и стамбено-комуналне послове јесте да изађе
у сусрет странкама које пре улажења
у пројектовање имају право да поднесу захтев за информацију о локацији,
што је извод из планског документа
града.
– Заинтересованима се информативно, уз помоћ одређених параметара, објасни шта могу да зидају на
одређеном месту; то није обавезујуће. Ту су и овере пројеката, парцелације и препарцелације, контрола
урбанистичких пројеката: Дирекција
уради плански документ и проследи
га Секретаријату; ми га прегледамо,
јер имамо директну комуникацију с
грађанима. У делокругу нашег рада је
и издавање дозвола за постављање
монтажно-демонтажних објеката,
као и доношење аката у складу с
новим Законом о становању. Бавимо
се и праћењем урбанистичких пројеката, односно контролишемо да ли
испуњавају услове да иду на комисију
за планове. На основу тог акта, касније, издају се локацијски услови, који
су део друге процедуре – објашњава
Бојаџиевски.
Важан део посла завршава Одељење за легализацију. Секретар додаје:
– Инспекција доноси решења о
уклањању нелегално постављених
објеката и прослеђује их нама. Након
тога обавештавамо странке о томе да

Славе Бојаџиевски, секретар Секретаријата

имају могућност да озаконе тај објекат и после подношења потпуне
документације о озакоњењу решавамо предмет. Странке често, када
добију од инспекције решење, у
паници не виде реченицу: ово решење ће се сматрати уласком у поступак озакоњења. Пут легализације
сада је знатно краћи.
Услови за 25 дана
Током целе године пристижу разни
захтеви, а ових дана број пријава
радова, других захтева и издатих грађевинских дозвола заиста је велик. Ту
су и адаптације и санације постојећих
објеката, изградња помоћних објеката и линијске инфраструктуре...
– Од 1. јануара 2016, када је ступио
на снагу Закон о обједињеној процедури, све локалне самоуправе имале
су период прилагођавања. Постоје
максимално скраћени, чврсти рокови којих морамо да се придржавамо:
уколико је уредно поднет захтев,
локацијски услови се добијају за 25, а
грађевинска дозвола за пет дана. Захтеве за локацијске услове пуштамо
Електродистрибуцији, Дирекцији,
„Водоводу и канализацији”, Заводу за
заштиту споменика... Ради се о начинима и могућностима изградње на

ИЗ ОДЕЉЕЊА ЗА ОДБРАНУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Чесме раде
На основу упозорења Републичког
хидрометеоролошког завода на екстремно високе температуре (од 35° C
до 39° C) до 6. августа, а с обзиром на
то да оне могу имати негативне последице по живот и здравље људи, те изазвати пожаре на отвореном простору,
Град Панчево – Одељење за одбрану и
ванредне ситуације обавештава грађане да на територији града постоје 22
градске чесме.
У самом граду има их четрнаест и
одржава их ЈКП „Водовод и канализација”, као и једну чесму у насељеном
месту Скробара. Ону на Спортском
центру у исправном стању држи ЈКП
„Младост”, а по једну чесму у Народној
башти, Барутани, на Зеленој пијаци,
бувљаку и у Немањиној улици одржава
ЈКП „Зеленило”. Према информацији
из ЈКП-а „Водовод и канализација”,
повремено се квари чесма на Котежу,
што се увек настоји отклонити у најкраћем могућем року. Све остале
чесме су увек у функцији и имају пијаћи воду.
Одељење за одбрану и ванредне
ситуације моли грађане да не пале
ватру на ширем простору и у близини
усева, како не би дошло до пожара
ширих размера, као и да се придржавају упозорења Републичког хидрометеоролошког завода и надлежних

одређеној парцели, према важећем
планском документу – каже Бојаџиевски.
Све се ради на основу идејног
решења пројектанта онога што инвеститор намерава да гради; пошто га
упути Секретаријату, процедура, по
речима Бојаџиевског, изгледа овако:
– Ми проверимо да ли је то у складу с плановима регулације и законима, а ако јесте, пуштамо га поменутим

НАША АНКЕТА
ЗА КОЈЕ ПОТРЕБЕ НАЈВИШЕ КОРИСТИТЕ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН?

Живот на друштвеним мрежама

Б. МАРИЋ

Д. ВЕЛИЧКОВИЋ

Савремени начин живота у великој
мери је променио и начин комуникације међу људима. Мобилни телефони су омогућили да у сваком тренутку можемо разговарати са жељеном особом, где год се она налазила,
а од када су се појавили „паметни”
телефони, све је постало још лакше и
брже. На сваком кораку у граду срећемо људе који или телефонирају
или куцају поруке. То је био повод да
питамо наше суграђане у које сврхе
они највише користе мобилне телефоне, колико времена дневно проведу уз то средство комуникације и да
ли им се поглед чешће прикује за тај
екран лети или зими.
БРАНКО МАРИЋ, електроенергетичар:
– Мобилни телефон углавном
користим за комуникацију с породицом и колегама. Раније сам у већој
мери читао вести на домаћим интернет порталима, али у последње време то чиним све мање, јер се исте
информације врте укруг. Прегледам
шта има на друштвеној мрежи „Фејсбук”, а углавном користим „Вајбер”.
Лети избегавам да проводим време
уз мултимедијалне садржаје. После
посла сам углавном у дворишту
поред базена с породицом и нестрпљиво чекам одмор у септембру.

здравствених установа о понашању
на високим температурама.
За све додатне информације грађани могу контактирати с Центром за
обавештавање на број 1985.
С. Т.

предузећима. Она, свако за себе,
направе спецификације услова, ми
то прикупимо, а имамо рок од 25
дана за све то од дана подношења
захтева. Потом пишемо решење о
локацијским условима и пуштамо га
кроз систем пројектантима. Они
онда ураде пројекат за грађевинску
дозволу, поднесу нам га, а ми имамо
рок од пет дана да је издамо. Тада се
обраћамо катастру како бисмо први

пут проверили имовину над земљиштем, при чему умеју да се појаве
проблеми: зато тражимо званичан
препис листе непокретности. Када
утврдимо да је власништво у реду,
тражимо од Дирекције да нам израчуна колико се плаћају комуналије. У
решењу о грађевинској дозволи коју
издајемо, уз мишљење ресорног
министарства, стоји таксативно наведено шта и колико инвеститор мора
да плати како би пријавио почетак
извођења радова.
Две хиљаде захтева за годину
Од почетка примене Закона о обједињеној процедури до данас Секретаријат је издао 181 грађевинску дозволу, 364 одобрења за извођење радова,
291 локацијски услов и 155 употребних дозвола. То није све, али јесте
најинтересантније грађанима; радило се и на многим другим мањим
пословима.
– Прошле године смо имали преко
две хиљаде решених захтева у систему. На сваки од њих имамо обавезу да
одговоримо. Издајемо и потврде, не
само решења. НАЛЕД нас је похвалио
неколико пута у смислу да смо брзи и
експедитивни. Панчево је један од
првих градова који је успешно прихватио обједињену процедуру. Морам
да похвалим и пројектанте; нисмо се
само ми добро прилагођавали новом
закону, и они су одлично реаговали.
И они и странке нас увек могу добити
ако нас позову, ту смо да сарађујемо –
закључује Бојаџиевски.
Поред тога што су носиоци грађевинских послова, који Панчеву дају
живот, запослени у Секретаријату се,
у складу с новим законима, баве и
регистрацијама свих зграда у граду, а
то је озбиљан, системски посао; ту су
и озакоњења, планска документација
– обим посла је огроман.
Нема тајни.
С. Трајковић

ДОБРИЛА ВЕЛИЧКОВИЋ,
учитељица у пензији:
– Могу рећи да мобилни телефон
скоро и не користим. Добила сам га од

Ж. ЗЕЉКОВИЋ

И. ЈОРДАНОВСКИ

деце, али мени он малтене и није
потребан. Од када сам у пензији,
углавном време проводим код куће и
обављам неке послове у дворишту или
башти. Понесем телефон са собом
када путујем на одмор или када завршавам неке послове по граду, како
бих се чула с породицом. Мислим да
млади данас можда претерују са употребом телефона и да више времена
проводе на интернету него у дружењу.
ЖЕЉКО ЗЕЉКОВИЋ,
ултрамаратонац:
– Мобилни телефон баш много
користим због посла којим се бавим,
а на интернету сам нон-стоп, без разлике – и зими и лети. Најчешће ми
служи за синдикалне обавезе, а веома ми је користан и када треба да се
информишем о томе кад и где се
организују трке по Србији, с обзиром
на то да се бавим трчањем.
ИВАНА ЈОРДАНОВСКИ,
посластичар:
– Признајем да доста времена проводим гледајући у мобилни телефон.
Много радим, па комуницирам с
пријатељима преко друштвених мрежа. То је некада, нажалост, једини
начин да разменимо неколико реченица. Највише користим „Инстаграм” и „Фејсбук”. Некада то буде и
више сати дневно, али наравно мање
је током лета него у зимском периоду. Сада је дужи дан, углавном је
лепо време, па се више постигне.

Н. ВЕЉКОВИЋ

З. ПРВУЉ

НИКОЛА ВЕЉКОВИЋ,
омладински лидер:
– Мобилни телефон користим
онда када ми треба, а треба ми често.
Најчешће ми служи за комуникацију
с људима с којима радим. Интернет
такође користим свакодневно, како
због посла и информисања, тако и
ради одржавања контакта с пријатељима. Доскора сам имао стари
модел телефона, па нисам често био
онлајн преко мобилног, али сам од
пре недељу дана прешао на smartphone. Ускоро идем у иностранство
на неколико месеци и требаће ми
због „Вајбера” и комуникације с
људима у Србији. Олакшање ми је и
то што сад и преко телефона могу да
користим „Дуолинго”, апликацију за
учење страних језика.
ЗОРИЦА ПРВУЉ, оператер на систему:
– Мобилни телефон користим свакодневно, као и интернет. Уз интернет проведем доста времена, углавном да бих пронашла информације о
нечему што ме интересује. Не могу
рећи прецизно колико је то времена,
јер је то променљиво и зависи од
дневних дешавања. Иако јако волим
све што је везано за технику и користим нове технологије, сматрам да
им не робујем. То ме не спречава да
се дружим и излазим из куће једнако
и лети и зими.
Анкетирала:
Мирјана Марић Величковић
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НОВОСТИ ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРВО ДОБРE
ИЛИ ЛОШE ВЕСТИ?
» Наставак са стране 1

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Купусњаче у покровним
усевима
У покровним усевима у
новије време све више се
користе и биљне врсте из
породице купусњача, као
што су: уљана репица, слачица, уљана ротква и друге.
Купусњаче су познате по
свом брзом расту, великој
продукцији биомасе и
усвајању великих количина
хранљивих материја. Оне
могу обезбедити више од
80 одсто покривености
земљишта када су засноване као озими покровни усеви. Тиме заустављају ерозију и гуше корове. Моћним
вретенастим кореном дубоко продиру у земљиште и
растресају га, повољно утичући на његове физичке
особине. Купусњаче усвајају хранива из дубљих слојева земљишта, па их заснивањем у покровном усеву
чине доступним за наредни
усев. Такође, услед ефеката
стварања киселе реакције
земљишта око корена, поспешују усвајање фосфора,
због чега су погодније за
коришћење као зеленишно
ђубриво.
Оно што купусњаче посебно издваја од других
породица чије биљне врсте
се иначе користе као покровни усеви, јесте то да
већина њих ослобађа хемијска једињења глукозинолате, која су токсична за земљишне патогене, штетне
нематоде и неке корове.

јављају ниске температуре
земљишта.
Купусњаче се могу сејати
на стрништима почетком
лета за производњу биомасе и биоконтролу штетних
организама и корова. Слачица се често користи као
биофумигант, јер њена биомаса садржи велику концентрацију глукозинолата
чији продукти у земљишту
смањују бројност микросклероција патогених гљива, штетних нематода и
спречавају ницање неких
корова.
Поред погодности које
нам у покровним усевима
пружају, купусњаче могу
довести до појава болести,
штетних инсеката и закоровљавања семеном у
наредном усеву, па треба
обратити пажњу на плодосмену. Уљана репица у
фази цветања често оболева од беле трулежи стабла,
нарочито када су кишне
године, па је не би требало
гајити као покровни усев за
семе ако су наредни усеви
осетљиви на ту болест
(пасуљ, сунцокрет…).
Гајене
у
здруженим
покровним усевима, купусњаче испољавају велику
конкурентност и могу угушити друге врсте у усеву
(овас, раж, детелина). Однос
количина семена мора бити
избалансиран, тако да обезбеди несметан раст свих

Сетву озимих купусњача
за заснивање покровних
усева треба обавити што
раније. Прерана сетва, међутим, може неповољно утицати на презимљавање, а с
друге стране, кашњење смањује ефекат дејства покровног усева. Препорука је да
се сетва обави четири недеље пре раних јесењих мразева. Ако биљке пре првих
мразева достигну фазу розете (од шест до осам листова),
већина купусњача добро
презимљава.
Уљана репица у тој фази
издржава температуре и до -12
степени Целзијуса. Ова биљна врста нарочито је погодна
за заснивање у покровним
усевима, јер усвоји чак 95 кг
резидуалног азота по хектару, а врло брзо формира
велику количину биомасе –
након 45 дана вегетационог
периода. Сетва купусњача у
пролеће даје слабије резултате, а и њу треба обавити
раније, па се као проблем

компонената у здруженом
усеву. Због ситног семена
купусњача здруживање с
круп но се ме ним врста ма
врши се сетвом у наизменичне редове (два реда овса,
један ред крмне роткве). Раж
се може успешно здруживати са сточном ротквом, која
измрзне током зиме, али
потискује зимске корове.
Да би се земљиште припремило за сетву главног
усева, покровни усеви купусњача уништавају се у пролеће у цветању ваљком за
покровне усеве. Овоме треба посветити посебну пажњу, јер изданци у непотпуно
уништеном усеву могу закоровљавати наредни усев.
Уништавање се може обавити и тарупом, када се обрада
врши у траке, или се биљни
остаци заоравају.
Биљни остаци купусњача
побољшавају структуру и
плодност земљишта, јер
имају повољнији Ц : Н однос
од жита.

Након једне потенцијално
лоше вести следи и неколико
добрих: у протеклих недељу
дана чак три одељења у
Општој болници добила су
нову опрему.
Породилиште је од компаније „Беби стар 2” на поклон
добило 23 комоде за купање и
повијање беба, а на Радиологију је стигао нови ултразвучни апарат, вредан 20.000 долара. Реч је о донацији организације SAMA (Serbian American
Medical Association), која је
позната по томе што је у
последњих четири-пет година
на сличан начин помагала
здравственим центрима и болницама широм Србије, уложивши око 200.000 долара у
њихово опремање. Поред свега тога, панчевачка болница је
од компаније „Premium Surgical Company” добила и два
нова ЕКГ апарата.
Изузетно вредну донацију
уручио је др Дражену Јелачи,
помоћнику директора болнице, у уторак, 1. августа, Њ. е.
Џума Рашид ел Дахери, амбасадор Уједињених Арапских
Емирата у Србији, у име Фондације шеика Калифе бин
Заједа ел Нахјана. Ова фондација је за Интерно одељење
обезбедила холтер и две инфузионе пумпе.
– Ми у Емиратима започели смо искрене, пријатељске

и братске односе с Републиком Србијом. Жеља нам је да
стигнемо до што већег броја
болница и здравствених центара у вашој земљи којима је
неопходна помоћ. Председник
Уједињених Арапских Емирата прогласио је 2017. годином доброчинства, а ова донација управо је део те кампање. Надам се да ће ови уређаји бити од велике користи
вашој болници и пацијентима
и да ћете их искористити на
прави начин – истакао је
амбасадор.
Како је нагласила др Радмила Јефтовић, начелница Интер-

ног одељења, реч је о изузетно
добрим и скупим уређајима,
који ће у великој мери допринети квалитетнијој дијагностици и лечењу.
– Инфузионе пумпе омогућавају да се на адекватан
начин дозирају лекови који се
дају венским путем. Холтер
мониторинг служи за праћење
ритма и аритмија срца код
пацијената. Апарата никад
није довољно, па је ова помоћ
за нас веома значајна. Када је
реч о ономе што нашем одељењу тренутно највише недостаје, издвојила бих апарат за
ултразвук срца, будући да је

садашњи стар десет година и
да је у последње време већ
четири пута био на сервисирању. Потребни су нам и апарати за ендоскопију – истакла је
Јефтовићева.
Она је додала да је реч о
скупој опреми, која се због
учестале употребе лако квари,
поготово ако није највишег
квалитета, те је, упркос напорима управе болнице да обезбеди добре апарате, због лоше
финансијске ситуације тешко
задовољити све потребе како
Интерног, тако и осталих болничких одељења.
Д. Кожан

И ПОРЕД ОТКРИЋА КОМАРАЦА ЗАРАЖЕНИХ ГРОЗНИЦОМ ЗАПАДНОГ НИЛА

Нема оболелих у јужном Банату
Иако су на више места у
нашем граду и у неким околним селима (Старчево, Банатски Брестовац, Омољица и
Иваново) пронађени комарци
заражени вирусом грознице
Западног Нила, у Панчеву и
другим местима на територији јужног Баната нема оболелих људи.
Слађана Томић, епидемиолог и шеф Одсека за имунизацију и антирабичну заштиту у
Заводу за јавно здравље у Панчеву, изјавила је да у јужном
Банату до сада није регистрован ниједан пацијент код кога
је дијагностикована грозница
Западног Нила.
– До сада је, како је објавио
Институт за јавно здравље
„Батут”, вирус те болести
потврђен само код двоје старијих људи на територији Београда. Они спадају у категорију особа с повећаним ризиком,
јер имају више од 60 година и
болују од хроничних болести.
Што се тиче Панчева и осталих места у јужном Банату,
засад нема разлога за бригу.
Имали смо само један случај
који је био сумњив, али је
након обављених анализа
утврђено да се не ради о гро-

зници Западног Нила – рекла
је Слађана Томић.
Грађани Србије први пут су
почели да оболевају од грознице Западног Нила 2012. године. Прва жртва била је жена
стара 60 година из јужног
Баната, која је умрла на београдској Клиници за инфективне и тропске болести.
Годину дана касније највише заражених у Србији било је у Београду и
Панчеву. Од тада се
њихов број из године у
годину смањује.
Охрабрујуће је и то
што се грозница Западног Нила у осам-

десет одсто случајева јавља у
блажем облику, који подсећа на
грип, и пролази без икаквих
последица. Најугроженији су
старији од 60 година и оболели
од хроничних болести, а знаци
због којих би обавезно требало
потражити помоћ лекара, јесу:
главобоља, пораст температуре, болови у грлу,
леђима, мишићима
и зглобовима, осећај умора, осип
по кожи, увећање
жлезда и кочења
врата.
Као превентиву од ове болести, стручњаци

Института „Батут” препоручују избегавање шетњи у природи у сумрак и у зору, када су
комарци најактивнији, постављање мрежа на прозоре,
мазање препаратима против
комараца, као и ношење
комотне памучне одеће с
дугим рукавима и ногавицама.
Од велике важности је и исушивање свих извора стајаће
воде (канте, бурад, одбачене
гуме, саксије за цвеће, посуде
за кућне љубимце и др.).
Поред тога, у Панчеву и
околним селима заинтересованима се поново деле кесице с
препаратом за уништавање
ларви комараца, које се убацују
у септичке јаме. Важно је напоменути да су оне бесплатне и
да се могу преузети у месним
заједницама. Препарат који се
налази у њима безопасан је за
људе.
До сада је, за месец дана,
подељено 20.000 тих кесица.
Та акција је покренута зато
што је процењено да највећи
број комараца чине они који
се размножавају у кућним
условима, у стајаћим водама,
и да се најефикасније уништавају док су још ларве.
М. Г.

ПРВИ АУТОБУС С НОСАЧИМА ЗА БИЦИКЛЕ

Лакше до Ђердапске бициклистичке руте
Лепа вест за све бициклисте
који воле да уживају у природи
ван града: на линији Београд–
Кладово почео је да саобраћа
први аутобус у Србији који
поседује носаче за бицикле.
Аутобус полази сваког дана
са БАС-ове станице у 6 сати, а
повратак из Кладова је у
16.15. Након што је прошле
године отворена Ђердапска
бициклистичка рута, указала

се потреба да се она учини још
доступнијом за све бициклисте и љубитеље активног
одмора, па је понуда на овај
начин обогаћена.
На овој рути мапирано је петнаест природних и културно-историјских атракција, и то
по седам у Србији и Румунији
и једна заједничка – хидроелектрана Ђердап.
М. Д.

Supliment multilingv al săptămânalului / Мултијезички додатак у недељнику

în limba română / на румунском језику
LA PANCIOVA , VINERI, 4 AUGUST 2017. / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 4. АВГУСТА 2017.
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INTERVIEW: ANIȘOARA ŢĂRAN, COORDONATOAREA DEPARTAMENTULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT AL CNMNRS

SĂ FIM MÂNDRI DE ELEVII NOŞTRI
Anul şcolar terminat
cu succes
Colaborare bună cu toţii
încadraţi în învăţământ
Aşteptăm rezolvare pozitivă
a tuturor nedumeririlor
Ca și în învăţîmântul în limbile celorlaltor comunităţi naţionale, așa și în
învăţământul în limba română, în anul
școlar 2016/17 au fost multe provocări.
Unele trepte au fost depășite, iar unele
și în continuare prezintă un obstacol
spre un învăţământ mai calitativ. Despre anul școlar lăsat în urmă, drspre
învăţământul în limba română în Serbia, rezultatele, schimbările, planurile
și așteptările, pentru ziarul nostru vorbește Anișoara Ţăran, coordonatoarea
Departamentului pentru Învăţământ
al CNMNRS.
PANCEVAC: - Cum s-a desfășurat
anul școlar 2016/17, având în vedere
numărul scăzut de elevi, nu numai în
școlile cu predare în limba română?
ŢĂRAN: - Anul școlar 2016/17 putem
spune că a fost unul reușit. A fost cu
multe provocări pozitive, care cred că
le-am dus la bun sfârșit. Din punct de
vedere organizatoric, mă gândesc la
numărul de școli și despărţăminte în
limba română, putem să im mulţumiţi, având în vedere că Ministerul Învăţîmântului a răspuns pozitiv la cererile școlilor și a aprobat toate clasele
cerute, atât la școalile elementare cât și
medii. Ba mai mult, anul acesta am
reușit să redeschidem școala din Mesici, unde acum trei ani nu am avut niciun elev. Este adevărat că s-a deschis
pentru un singur elev, dar așteptăm, în
anii următori, să se înscrie mai mulţi
elevi aci, în sat. Când reușim să menţinem același număr de clase și școli, noi
trebuie să im mulţumiţi, pentru că

știm că, din diferite motive, în iecare
an, numărul de copii care înscriu clasa
întâi cu limba de predare română, este
tot mai mic, chiar și în comparaţie cu
numărul elevilor care termină clasa a
opta. Alte lucruri bune care trebuie
menţionate, este și faptul că prin semnarea celor două Memorandum-uri
între MinisterUL Învăţământului, Institutul de Manuale și Consiliul Naţional, am reușit să tipărim toate titlurile
obligatorii de care elevii au nevoie. Rămân să ie completate și realizate și titlurile de la materiile opţionale pentru
iecare clasă. Încercăm să creăm condiţii cât mai bune în școlile noastre.
Anul școlar lăsat în urmă a fost reușit
și din motivul că am văzut și unele rezultate frumoase în școli. Elevii și profesorii lor, tot mai mult participă și își
măsoară forţele la întrecerile școlare și
ating rezultate înalte, chiar și la rang
republican.
- În aceeași ordine de idei, vorbind
despre numărul de elevi, ce așteptaţi în
anul școlar următor? Va rămâne acest
număr de școli cu predare în limba română și în anul școlar 2017/2018?
- Dorinţa noastră este să ne menţinem toate școlile și clasele. Suntem

conștienţi că numărul elevilor este an
de an tot mai mic, adică anul acesta în
clasa întâi s-au înscris sub o sută de
elevi. Știm că se planiică un cenus restrictiv, dar sperăm să reușim. Odată cu
terminarea cursurilor, în iunie, directorii școlilor noastre, au făcut demersurile necesare spre Minister pentru
aprobarea claselor cu număr mai mic
de 15 elevi. Toate școlile au primit tot
sprijinul Consiliului, așa că rămâne să
purtăm tratative grele dar sperăm reușite. Pentru noi, iecare școală și clasă
menţinută, înseamnă mult, adică se
păstrează satul, se oferă condiţii mai
bune pentru desfășurarea învăţământului, ne ferește de asimilare, dar se și
păstrează normele profesorilor. Așteptăm ca statul să aibă în vedere aceste
lucruri. În septembrie vom ala rezultatul acestui lucru.
- Se va schimba ceva în lege, privind
școlarizarea în limba română?
- Anul acesta s-au făcut câteva
schimbări în legislaţia care ţine de învăţământ. Au fost în dezbatere publică
și Legea privind învăţământul preuniversitar, dar și Legea privind învăţământul universitar. Consiliul Naţional
a informat cadrele didactice de la ie-

care nivel să se includă în aceasta și să
contribuie cu sugestii de îmbunătăţire
a acestora. Nu am informaţii dacă au
făcut acest lucru. Consiliul a urmărit și
s-a inclus activ în acestă problematică
în mai multe faze a acestora, au fost
trimise mai multe sugestii de îmbunătăţire a acestor legi. Unele din ele au
fost aprobate și introduse până la dezbaterea publică, altele sperăm să ie
luate în considerare până legile nu se
adoptă.
- Vor i schimbări în programa școlară?
- Consiliul Naţional este activ în toate
domeniile când este vorba de învăţământ. Am fost incluși în elaborarea
programeler pentru diferite materii. Sau întocmit programe de învăţământ
pentru Cultura muzicală, programe
pentru anexele din Natură și Societate,
Istorie, Cultura plastică, pentru toate
clasele de școală elementară și școli medii. La fel, am fost incluși în elaborarea
programului pentru Limba română
pentru clasa a V-a, clasă care este de la
anul viitor în reformă. Se vor schimba
standardele la limba română pentru
clasa a opta, care vor aduce schimbări și
în Culegerea de exerciţii și în testele de
la Examenul de inalizare. Sunt în lucru
și standardele la limba română pentru
școlile medii, pentru că știm că Ministerul planiică ca din anul 2021 să introducă Examenul de bacalaureat, care este și examen cu caracter certiicaţional,
adică de terminare a unui ciclu de învăţământ, dar și cu caracter caliicativ,
adică pentru înscrierea la facultate.
Lucru avem tot timpul, și pe această
cale doresc să mulţumesc tuturor profesorilor care sau inclus în elaborarea
și întocmirea acestor documente de
sistem, extrem de importante pentru
învăţământul nostru.
- Cum se desfășoară procesul de recunoaștere a diplomelor din străinătate
în ţara noastră?
» continuare pe pagina II
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PROGRAMUL TABEREI DE VARĂ
AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

PRIETENI NOI ŞI AMINTIRI
DE NEUITAТ
Ca și în anii precedenți, și în
acest an, copiii cetățenilor români din mai multe localităţi
din Voivodina, precum și colegii lor din Moldova, Ucraina și
Bulgaria, și-au petrecut timpul
în taberele de vară în Sulina și
Oglinzi în România, în cadrul
programului „ARC“, organizat
de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României care a elaborat programul taberelor de
vară „ARC”. Participanții tabe-

relor de vară sunt copii care au
excelat în performanțele
școlare, sport sau diverse forme
de artă, precum și cei care au
avut o contribuție semniicativă în promovarea valorilor culturii și a națiunii române în
comunitățile lor.
În timpul șederii lor,
participanții au avut posibilitatea de a întâlni și de a se cunoaște cu colegii lor din alte
țări, dar, de asemenea, să participe la zi cu zi de agrement,
activități sportive și culturale,
pregătite de reprezentanți ai
Ministerului pentru relații cu
românii din diaspora, împreună cu reprezentanții Direcției
Județeană pentru Tineret și
sport, din județul Tulcea.
De asemenea, ei și-au petrecut creativ timpul cu sportivi și
artiști renumiţi din România.
Cu toate acestea, nu și-au petrecut timpul doar în distracție
și relaxare, ci au participat la

diverse cursuri și ateliere din
istoria română și limba, muzică, artă, spiritualitate, și au vizitat locuri culturale și istorice
importante. În acest mod, au
avut posibilitatea, de a cumula
noi cunoștințe din aceste domenii, care, cu siguranţă, le
vor i de mare folos în școlarizarea de viitor.
Despre însemnătatea programului taberelor de vară ale
guvernului român, vorbește și
faptul că tabăra de la Sulina a

fost vizitată de Andreea Păstârnac, ministrul pentru Românii de pretutindeni, de Marius - Alexandru Dunca, ministrul al Tineretului și Sportului, de reprezentanţii Ministerului Educației și Ministerului Turismului, precum și
delegați ai administrației publice locale, care au participat
la dezbaterea „Identitea - competiţie - competențe“, care a
avut loc la Sulina.
Cu toate acestea, copiii s-au
delectate mergând în excursii
în împrejurimi și mergând cu
barca pe Delta Dunării,
rezervații naturale și zone de o
frumusețe naturală remarcabilă. Potrivit celor menţionate
de unii dintre participanți,
șederea lor în zona de est a României, a fost excepțională și
de neuitat, manifestându-și
dorința că ar dori ca și la anul,
să facă parte din acest program.

CLUBUL JURNALIȘTILOR NIU „LIBERTATEA”

NOUL PREȘEDINTE
MARINA ANCAIŢAN
Jurnalista Casei de Presă și

Editură „Libertatea“, Marina
Ancaiţan a fost numită
președinta Clubului Jurnaliștilor
C.P.E. „Libertatea“ al Asociației
Jurnaliștilor din Serbia, la ședinţa electorală care a avut loc la jumătatea lunii trecute iind aleasă
în unanimitate de către toți

membrii prezenți ai acestui organism. Fostul președinte, Valentin
Mic a propuso pe colega sa Marina Ancaiţan la realegerea sa în
Consiliul de administrație și Comitetului executiv al Asociației

Jurnaliștilor din Serbia, și, prin
urmare, din cauza obligațiiei sale
față de aceste organisme ale
Asociației Jurnaliștilor.
Cu acest prilej, Valentin Mic, a
vorbit despre activitățile curente
și cooperarea excelentă a Clubului Jurnaliștilor C.P.E. „Libertatea“ cu Asociația Jurnaliștilor din
Serbia la Belgrad, și ca unul dintre cele mai importante rezultate
ale acestei cooperări, Mic a menţionat numeroasele burse la cursurile Asociației Jurnaliștilor din
Serbia, care, în ultimii ani, au
fost frecventate de jurnaliști tineri din cadul casei de presă și
Editură „Libertatea“.
Marina Ancaiţan este de profesie ilolog. În 2008 a absolvit
Facultatea de Filologie a
Universității de Vest din Timișoara, Catedra de limba și literatura română - limba și literatura
engleză. În cadrul aceleiași
facultăți, în anul 2011, a promovat studiile de masterat în domeniul analizei discursului. A frecventat Școala de Jurnalism și
Școala de Web jurnalism a
Asociației Jurnaliștilor din Serbia. Lucrează ca jurnalistă și lector la Casa de Presă și Editură
,,Libertatea“ din Panciova.

ȘCOALA DE PICTURĂ NAIVĂ DIN UZDIN

SPIRITUL BANATULUI PRIN TOATĂ LUMEA
Pânzele pictoriţelor naive din
Uzdin întotdeauna au uimit audienţa artistică, iar din cauza lor
multe persoane importante au
vizitat acest sat
Puterea de exprimare a omului
simplu în domeniul artelor vizuale ne determină să cunoaștem mai bine, în timp și spaţiu,
trecutul și frumosul creat de
străbunii noștri secole în șir, să
ne cunoaștem reciproc și să
știm cărui neam aparţinem. În
acest sens, pictura naivă din Uzdin, reprezintă cel mai convingător exemplu. Aceste realizări
ale omului de rând ne umplu
suletul de bucurie, ne forţează,
pur și simplu, să ne mândrim de
rezultatul muncii și artei plăsmuite de străbunii noștri.
Evident că acești primi ii sau
iice ale neamului care, prin arta
lor, au lăsat urme românești pe
aceste meleaguri, dar și în întreaga lume, au fost: Anuica
Măran, Anuţa Dolamă, Mărioara Motorojescu, Florica Puia,
Soia Doclean, Florica Cheţ,
Viorica Iepure și Steluţa Ţăran.
Prima lor expoziţie a fost organizată într-un centru românesc, la Vârșeţ, în anul 1962 de
către doi tineri entuziaști și, la
rândul lor, pictori: Adam Doclean și Mihai Condali. Din
acest oraș „Caravanul frumuseţii” pornește la drum lung prin
toate orașele europene mai
mari. Mai târziu, Măria Bălan și
Anuica Măran se bucură de o
călătorie lungă cu vaporul, spre
a expune în America. Expoziţia
a fost deschisă la New York cu
ajutorul Ambasadei iugoslave.
Din această metropolă le-a rămas în memorie o amintire nostimă. Pictoriţa Maria Bălan, căreia ambasadorul i-a propus să
picteze panorama orașului de pe
cea mai înaltă clădire, a pictat
jocul din Uzdin. La nedumerirea ambasadorului, aceasta a
constatat că oriunde ar pleca și
Uzdinul merge cu ea, „pentru că
e frumos”.
Datorită talentului și muncii
lor, aceste femei au început să
cunoască lumea și să contribuie

la popularizarea Uzdinului pe
harta lumii. Curiozitatea i-a determinat mai ales pe mulţi oameni de cultură, sportivi, pe politicieni, etc. să viziteze localitatea și să se bucure de realizările
acestor femei pline de spirit
creator. Străinii au avut prilejul
să cunoască bogăţia artistică a
costumelor populare, arta lor
creativă. Ele au „ţesut și cusut
frumuseţea naturii în creaţiile
lor”. Probabil că acest fenomen
l-a îndemnat pe marele critic de
artă naivă, francezul Anatol Jakovschi să remarce: „Datorită
minunatului costum și a pictoriţelor naive, Uzdinul va rămâne în veșnică amintire”. Iar Oto
Bihali Merin le acordă un alt
compliment: „Pictoriţele naive
din Uzdin sunt cea mai puternică școală folclorică pe harta
mondială”.
Anul 1972 va rămâne într-o
veșnică amintire plăcută. Uzdinenii nu pot uita ziua în care în
satul lor a poposit echipajul navei cosmice „Apollo 15”, din ca-

re au făcut parte David R. Scott,
Alfred M. Worden și James Irvin. Era o zi de mare sărbătoare.
Tot satul s-a adunat să-i vadă pe
„oamenii de pe Lună”. Dar și-au
dat seama că și aceștia sunt oameni obișnuiţi ca și noi. În orice
caz, cosmonauţii s-au bucurat
de amabilitatea uzdinenilor.
Un an mai târziu, Uzdinul a
fost vizitat de reprezentanţii
corpurilor diplomatice din Belgrad. Oaspeţii au rămas încântaţi de cele văzute. Pictoriţele și
soţii lor au pregătit pentru toţi o
masă comună, ca la nunţile bogate care se organizează în sat.
Probabil că și acest eveniment a
făcut ca în iecare duminică
gospodăriile pictoriţelor și jocul
din centrul satului să ie vizitate
de străini. Printre personalităţile de vază care au vizitat Uzdinul și Școala de pictură naivă
din localitate, îi amintim pe Koča Popović, Milenko Bojanić,
dar în special pe fostul președinte al României, Ion Iliescu.
Acesta a fost întâmpinat de în-

treg satul, dar și de mulţi oameni din localităţile învecinate.
Cele spuse mai sus reprezintă
doar un mic fragment din istoria
culturii uzdinene. Ne-am referit
doar la începuturile activităţii
acesteia și la cele câteva pictoriţe
deschizătoare de drumuri. Urmând exemplul lor, pe plan naţional și inernaţional s-au airmat și
Soia Ionașcu, Ileana Oalge, Soia
Bosică, Steluţa Giura, Ofelia Spăriosu, Aurora Velici și pictorul
Viorel Bosică. Desigur că sunt și
alţii care ar merita să ie amintiţi.
Școala de pictură naivă din Uzdin
dă roade și în continuare. Dacă nar i așa, desigur că aceasta ar i
fost doar o experienţă efemeră pe
care lumea ar i uitat-o foarte repede. Și este nemaipomenit de bine că urmașii primelor artiste uzdinene continuă să creeze nestemate în domeniul picturii naive și
amatoricești. Numai în felul acesta se păstrează tradiţia și spiritul
românesc pe meleagurile Banatului sârbesc.
Iova Dalea
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SĂ FIM MÂNDRI DE ELEVII NOŞTRI
» continuare

- În proces este rezolvarea
problemei de recunoaștere a diplomelor din străinătate. Știm
că centrul Enic/Naric (instituţia
de certiicare a învăţământului)
nu trece și în limba sârbă denumirea specialităţii, ci doar în
limba în care diploma este eliberată. Pentru acest lucru, studenţii care au terminat în România, nu sunt acceptaţi și nu
pot ieși la examenul de stat. Am
intervenit la mai multe ministere și instituţii, cu unele răspunsuri nu suntem mulţumiţi. Nu
renunţăm, ne vom adresa tuturor, până nu soluţionăm problema. Prin Planul de acţiune se
prevede semnarea unui contract
bilateral în domeniul învăţământului cu ţara mamă, România. Trebuie să menţionăm că
Ministerul a fost deschis și că a
cerut ca temele să ie propuse de
Consiliul Naţional. Mai menţionăm că și pentru această temă
am consultat, ca de iecare dată
baza, și trebuie să aduc laude
pentru includerea și interesul
colegilor din instituţiile noastre
de învăţământ pentru această
temă.
- Cum colaboraţi cu Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie și Minorităţile Naţionale –
Comunităţile Naţionale?
- Cu iecare instituţie de stat
dar și cu toţi care se ocupă de

învăţământ, Consiliul Naţional,
prin Departamentul de Învăţământ, colaborează. Colaborarea
cu Secretariatul Provincial pentru Educaţie întotdeauna a fost
bună. Acest Secretariat are anumite competenţe și în domeniul
de învăţământ și colaborarea
bună poate aduce doar rezultate bune. Secretariatul este
treapta care trebuie trecută
pentru deschiderea unor clase.
Întotdeauna ne-a fost sprijin sigur. Tot Secretariatul este responsabil pentru traducerea testelor pentru competiţii și poartă de grijă ca acestea să ie traduse. Trebuie spus că o colaborare bună avem și cu alte instituţii de rang provincial sau republican. Astfel, colaborăm cu
Institutul pedagogic al Voivodinei, unde avem trecute mai
multe proiecte și seminarii. Colaborăm cu Institutul de Evaluare la întocmirea Culegerilor
și a testelor pentru Examenul
de inalizare sau testele de iniţiere, cu Institutul de Avansare
a Învăţământului, care se ocupă
de programele școlare, colaborăm cu „Prosvetni pregled”, instituţia care tipărește documentaţia școlară. Institutul de Manuale pentru noi, are o mare
importanţă și avem o colaborare, putem spune, de parteneri.
Bineînţeles că o colaborare
aparte avem cu instituţiile
noastre românești, indiferent
că nu se ocupă în mod direct cu

învăţământul, acestea iind
mass-media, Radio-televiziunea Voivodina și CPE „Libertatea” și cu Institutul de Cultură
al Românilor din Voivodina.
- Și în acest an au fost organizate multe întreceri școlare. Ce
succese au avut elevii din școlile
românești?
- Școlile cu limba de predare
română nu au mulţi elevi, asta
nu este un secret, dar trebuie
spus cu voce tare că acești elevi
sunt bine pregătiţi și că ei nu au
niciun impediment să participe
la tot felul de competiţii. Cunoștinţe au și asta au demonstrat și
demonstrează în iecare an. Nu
știu dacă există vreo materie de

învăţământ unde elevii români
să nu participe. Trebuie spus cu
mândrie că elevii noștri de foarte multe ori trec nivelele competiţionale și participă și la întreceri de nivel naţional. Nu de rareori obţin rezultate de toată
lauda, adică plasându-se pe primele trei locuri. Trebuie să ne
mândrim de elevii noștri și să
vorbim mai des de succesele lor,
atât la învăţătură cât și la activităţile extrașcolare. Ei cu drag fac
și teatru, recită, participă la festivaluri de folclor și obiceiuri
strămoșești.
- La ce proiecte se va concentra
departamentul dvs în viitor?
Departamentul de Învăţământ al Consiliului Naţional și
în viitor se va strădui să ţină pas
cu tot ceea ce se întâmplă în învăţământ. Este foarte important
să urmărim implementarea
drepturilor noastre care sunt
prevăzute în Planul de acţiune.
Printr-o activitate serioasă, cu
accentul pe specialitate, avem
șanse de menţinere calitativă a
învăţământului în limba română. Până în prezent, Consiliul
Naţional Român, a reușit să găsească oameni, profesori capabili, care s-au inclus în tot ceea
ce trebuia să ie pregătit pentru
ca elevii noștri să aibă condiţii
de învăţare. Sper că vom avea
putere și voinţă și în viitor, că
vom folosi toate șansele care ne
vor sta la dispoziţie și că ne vom
mândri de succese noi.

Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 4. АВГУСТА 2017. / LA PANCIOVA , VINERI, 4 AUGUST 2017.

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

ДУХ БАНА ТА У
ЦЕЛОМ СВЕ ТУ
» страна IV

ИНТЕРВЈУ: АНИШОАРА ЦАРАН, КООРДИНАТОРКА ОДСЕКА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НСРНЗС

НЕЗА БО РАВ НА
ДРУ ЖЕ ЊА
С ВРШЊА ЦИ МА
» страна IV

БУДИМО ПОНОСНИ НА НАШЕ ЂАКЕ
Школска година успешно
закључена
Добра сарадња са
свима који су укључени
у просвету
Очекујемо позитивно
решење свих недоумица
Као и у образовању на језицима других националних заједница, и у
образовању на румунском језику
током школске 2016/17. године било
је много изазова. Неке лествице су
пређене, неке и даље представљају
препреку ка квалитетнијем образовању. О претходној школској години
у образовању на румунском језику у
Србији, о резултатима, променама,
плановима и очекивањима за „Панчевац” говори Анишоара Царан,
координаторка Одсека за образовање Националног савета румунске
националне заједнице у Србији.
ПАНЧЕВАЦ: Како се одвијала
школска 2016/17. година, с обзиром
на смањени број ученика, и то не
само у школама с наставом на
румунском језику?
А. ЦАРАН: Можемо рећи да је
школска 2016/17. била успешна
година. Било је много позитивних
изазова и мислим да смо их на добар
начин привели крају. Са организационог гледишта, а ту мислим на
број школа и одељења на румунском
језику, можемо да будемо задовољни, ако имамо у виду да је Министарство просвете позитивно одговорило на захтев школа и одобрило све
тражене разреде, како у основним,
тако и у средњим школама. Чак смо
ове године успели да отворимо школу у Месићу, где у претходне три
године нисмо имали ниједног ученика. Истина је да је одељење отворено због једног ђака, али очекујемо

да ће се у наредним годинама овде
уписати више ученика из села. Када
будемо успели да одржимо исти број
разреда и школа, мораћемо да будемо задовољни, јер знамо да је из
разних разлога сваке године број
деце која уписују први разред на
румунском језику све мањи, чак и у
поређењу с бројем ђака који завршавају осми разред. Друга добра ствар
коју треба поменути јесте и чињеница да смо након потписивања меморандума између Министарства просвете, Завода за издавање уџбеника и
Националног савета Румуна успели
да штампамо све обавезне наслове
који су потребни ученицима. Остаје
да буду употпуњени и одштампани и
уџбеници за изборне предмете за
сваки разред. Покушавамо да направимо што боље услове у нашим школама. Ова година је била успешна и
по томе што смо видели и добре
резултате у школама. Ученици и
њихови професори све више учествују и одмеравају снаге на школским
такмичењима и остварују високе
резултате, чак и на републичком
нивоу.

• Када је реч о броју ученика, шта
очекујете наредне школске године?
Хоће ли остати овај број школа с
наставом на румунском језику и
наредне, 2017/18. године?
– Наша жеља је да одржимо све
школе и разреде. Свесни смо да је
број ученика из године у годину све
мањи, односно да је ове године у
први разред уписано мање од сто
ученика. Знамо да је у плану
рестриктивни Ценус, али надамо се
да ћемо успети. По завршетку наставе, у јуну, директори наших школа
послали су министарству потребне
захтеве за одобравање разреда с
мање од петнаест ђака. Све школе су
добиле сву подршку Националног
савета, тако да остаје да водимо
тешке разговоре, али надамо се успешне. За нас свака школа и разред
много значе; одржава се село, нуде се
бољи услови за образовање; то нас
брани од асимилације, али и чува
норме професорима. Очекујемо да
ће и држава имати у виду ове ствари.
У септембру ћемо сазнати резултат.
• Мења ли се нешто у закону што се
тиче образовања на румунском језику?

– Ове године било је неколико
законских измена које се тичу образовања. Биле су и јавне расправе о
закону о предуниверзитетском, али и
закону о универзитетском образовању. Национални савет је информисао наставни кадар на сваком нивоу
да се укључи и да допринесе сугестијама за побољшање. Немам податке
да ли је то учињено. Савет се активно
укључио у ову проблематику у више
њених фаза, послато је више сугестија за побољшање ових закона. Неке
од њих су прихваћене и дошло је до
јавне расправе, а за друге се надамо
да ће бити узете у обзир док закони
не буду изгласани.
• Хоће ли бити измена у школском
програму?
– Национални савет је активан у
свим доменима када је реч о просвети.
Били смо укључени у писање програма за разне предмета. Урађени су
наставни програми за музичку културу, програми за допуну природе и друштва, историје, ликовне културе, за
све разреде основне школе и средњих
школа. Такође смо били укључени у
писање програма из румунског језика
за пети разред, који ће од следеће
године бити обухваћен реформом.
Биће измењени стандарди из румунског језика за осми разред, који ће
довести до измена у збирци вежби и у
тестовима за завршни испит. У изради
су и стандарди из румунског језика за
средње школе, јер знамо да министарство планира да од 2021. године уведе
матурски испит, бакалауреат, који
потврђује завршетак једног образовног циклуса, али има и квалификативни карактер. Увек имамо посла и
захвална сам свим професорима који
су се укључили у писање и израду ових
системских докумената, изузетно
важних за нашу просвету.
• Како тече процес признавања диплома стечених у Румунији у нашој земљи?
» Наставак на страни IV

СТВА РА ЊЕ
СЦЕН СКЕ ИГРЕ
» страна V

ЈОАН СПАРИОСУ
– ПОХВАЛЕ
ЗА ВРЕДАН РАД
» страна VI
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ПРОГРАМ ЛЕТЊИХ ШКОЛА РУМУНСКЕ ВЛАДЕ

УЗДИНСКА ШКОЛА НАИВНОГ СЛИКАРСТВА

НЕЗАБОРАВНА ДРУЖЕЊА
С ВРШЊАЦИМА

ДУХ БАНАТА У ЦЕЛОМ СВЕТУ

Као и ранијих година, и овог
лета су деца румунске националности из више места у
Војводини, али и њихови
вршњаци из Молдавије,
Украјине и Бугарске боравили у летњим рекреативним
камповима у местима Сулина и Оглинзи у Румунији, у
оквиру програма АРК, које
организује Министарство за
односе с Румунима из расејања Републике Румуније. Учесници летњих кампова су
деца која су се истакла у

школском успеху, спорту или
разним видовима уметности,
као и она која су значајно
допринела
промовисању
вредности румунске културе
и нације у својим местима.
Током боравка у камповима деца су имала прилику да
се упознају и друже са својим
вршњацима из других земаља, али и да сви заједно учествују у свакодневним рекреативним, спортским и културним активностима које су
припремили представници
Министарства за односе с
Румунима из расејања, заједно с представницима Жупанијске дирекције за омладину и спорт, из жупаније Тулћа. Такође, они су се упознали и на креативан начин проводили време са значајним и
актуелним спортистима и
уметницима из Румуније.
Ипак, није све било само

забава и опуштање, већ су
деца учествовала и на разним
предавањима и радионицама
из румунске историје и језика, музике, сликарства и
духовности, посећивала значајна културно-историјска
места и имала прилику да на
овај начин употпуне своја
знања из тих области, што ће
им свакако бити од велике
користи у даљем школовању.
О значају програма летњих
рекреативних кампова румунске владе говори и чињеница

да су камп у Сулини посетили и Андреа Пастрнак, министарка за односе с Румунима
у расејању, Маријус Александру Дунка, министар за
омладину и спорт, представници Министарства образовања и Министарства туризма, као и делегати локалне
самоуправе, који су учествовали у дебати „Идентитет –
такмичење – способности”,
одржаној у Сулини.
Ипак, деца су највише
уживала на екскурзијама по
околини и у вожњи чамцем
по делти Дунава, природном
резервату и области изузетних природних лепота. Како
су нам неки од учесника
потврдили, њихов боравак на
самом истоку Румуније био је
изузетан и незабораван, а с
нескривеном жељом наводе
да би волели да и следећег
лета буду део овог програма.

КЛУБ НОВИНАРА НИУ „ЛИБЕРТАТЕА”

НОВА ПРЕДСЕДНИЦА
МАРИНА АНКАИЦАН
Новинарка Новинско-издавачке установе на румунском
језику „Либертатеа” Марина
Анкаицан постала је председница УНС-овог Клуба новинара НИУ „Либертатеа”, а за то
место су је на редовној изборној седници, одржаној средином прошлог месеца, једно-

гласно изабрали сви присутни
чланови тог тела. Досадашњи
председник Валентин Мик
предложио је колегиницу
Марину Анкаицан због свог
реизбора у Управном и Извр-

шном одбору Удружења новинара Србије, а самим тим због
обавеза према тим телима
новинарског удружења.
Мик је овом приликом
говорио о досадашњим активностима и о одличној сарадњи Клуба новинара НИУ
„Либертатеа” с централом
УНС-а у Београду, а као један
од најзначајнијих резултата те
сарадње Мик је истакао више
новинарских стипендија у
школи УНС-а коју су последњих година похађали млади
новинари „Либертатее”.
Марина Анкаицан је по
занимању мастер филолог.
Дипломирала је 2008. године
на Филолошком факултету
Западног универзитета у
Темишвару, на смеру румунски језик и књижевност –
енглески језик и књижевност.
На истом факултету, 2011.
године, завршила је мастерстудије у области анализе
дискурса. Похађала је новинарску школу и школу вебновинарства Удружења новинара Србије. Ради као лекторка и новинарка у Новинско-издавачкој установи „Либертатеа”.

Платна самоуких уздинских
сликарки одувек су одушевљавала уметничку публику, а
због њих су многе значајне
личности долазиле у ово место
Изражавање обичног човека у
области ликовних уметности
чини да боље упознамо, у времену и простору, прошлост и
оно лепо што су наши преци
вековима стварали, да се упознамо међусобно и да знамо
ко смо. Наивно сликарство из
Уздина представља најубедљивији пример за то, а ова сликарска остварења увек нам
душу испуне радошћу, једноставно нас терају да се поносимо резултатом уметности
коју су наши стари стварали.
Чињеница је да су кћери
нашег народа које су својом
уметношћу оставиле трагове
на овим просторима, али и у
целом свету, биле сликарке
Анујка Маран, Ануца Долама,
Мариоара Моторожеску, Флорика Пуја, Софија Докљан,
Флорика Кец, Виорика Јепуре
и Стелуца Царан.
Прву заједничку изложбу
слика уздинских сликарки
наиве организовала су 1962.
године у центру Румуна –
Вршцу – млади ентузијасти
Адам Докљан и Михај Кондали. Из тог града је „Караван
лепоте” кренуо на дуг пут кроз
све веће европске градове.
Неколико година касније
Марија Балан и Анујка Маран
обрадовале су се дугом путовању бродом како би излагале
у Америци. Изложба је отворена у Њујорку уз помоћ југословенске амбасаде, а из те
метрополе у сећању је остала
једна забавна догодовштина.
Наиме, сликарка Марија
Балан, којој је амбасадор
предложио да слика панораму
града с највишег облакодера,
сликала је игре из Уздина. На
амбасадорову
зачуђеност,
одговорила је да куд год да
иде, Уздин иде с њом, „зато
што је леп”.
Захваљујући таленту и раду
ове жене су почеле да упозна-

ју свет и да доприносе популаризацији Уздина. Радозналост
је натерала многе личности из
културе, политике итд. да
посете то место и да уживају у
остварењима ових жена пуних
креативног духа. Странци су
имали прилике да упознају
све уметничко богатство
њихових народних ношњи,
њихову уметност. Оне су „ткале и кројиле лепоту природе
на својим сликама”. Вероватно да је овај феномен натерао
великог критичара наивне
уметности, Француза Анатола
Јаковског, да нагласи: „Захваљујући сјајној ношњи и наивним сликаркама Уздин ће ми
остати у вечитој успомени”. А
Ото Бихаљи Мерин им упућује комплимент: „Сликарке
наиве из Уздина су најјача
фолклорна школа на мапи
света”.
Година 1972. остаће у изузетном сећању. Уздинци не
могу заборавити дан када су
њихово село посетили чланови посаде космичке летелице

„Аполо 15”: Дејвид Р. Скот,
Алфред М. Ворден и Џејмс
Ирвин. То је био празнични
дан; цело село се скупило да
види „људе с Месеца”. Ипак,
убрзо су схватили да су они
заправо обични људи, као сви
остали. Космонаути су били
одушевљени
љубазношћу
Уздинаца.
Годину дана касније ово
место су посетили представници дипломатског кора из
Београда. Гости су били одушевљени оним шта су видели.
Сликарке и њихови мужеви
припремили су обилну закуску за све, као на богатим
свадбама у селу. Вероватно је
то допринело да странци често
посећују домаћинства сликарки и присуствују колу у центру
села. Међу значајним личностима које су посетиле ово
место и Школу наивног сликарства споменућемо и Кочу
Поповића, Миленка Бојанића,
а посебно бившег председника
Румуније Јона Илијескуа, кога
су поздравили сви мештани,

али и многи из суседних
места.
Све наведено представља
само мали део културне историје Уздина. Поменули смо
саме почетке сликарске активности и само неколико сликарки које су је започеле. Следећи њихов пример, на националном и међународном плану
афирмисале су се и Софија
Јонашку, Илеана Оалђе, Софија Босике, Стелуца Ђура, Офелија Спариосу, Аурора Велић и
сликар Виорел Босике. Сигурно да има и других који заслужују да их споменемо, а школа
наивног сликарства из Уздина
и даље ће давати плодове. Да
није тако, ово би било само
једно ефемерно искуство које
би убрзо било заборављено.
Изузетно је добро што следбеници првих уметница настављају да стварају драгуље у
наивном и аматерском сликарству и на овај начин негују
румунски дух на просторима
српског Баната.
Јова Далеа

ИНТЕРВЈУ: АНИШОАРА ЦАРАН, КООРДИНАТОРКА ОДСЕКА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НСРНЗС

БУДИМО ПОНОСНИ НА НАШЕ ЂАКЕ
» Наставак са стране III
– У процесу је и решавање
проблема признавања диплома из иностранства. Знамо да
центар Enic/Naric, институција која се бави признавањем
образовања, не ставља назив
струке на српском језику, већ
само на језику на коме је
диплома издата. Због овога
студенти који су завршили
студије у Румунији нису прихваћени и не могу да изађу на
државни испит. Обратили смо
се у више министарстава и
институција и нисмо задовољни неким одговорима. Не одустајемо, обратићемо се свима,
све док не будемо решили
проблем. Акционим планом
се предвиђа потписивање
билатералног уговора из домена образовања с матицом
Румунијом. Морамо нагласити да је министарство било
отворено и затражило је да
Национални савет предложи
теме. Поменућемо да смо и за
ову тему консултовали базу и
похваљујем колеге из наших
образовних институција због
њиховог укључивања и интересовања.
• Каква је сарадња с Покрајинским секретаријатом за
образовање, прописе, управу и
националне заједнице – националне мањине?
– Са сваком државном
институцијом, али и са свима

који се баве образовањем,
Национални савет сарађује
кроз Одсек за образовање.
Сарадња с Покрајинским секретаријатом за образовање
била је увек добра. Тај секретаријат има одређене способности и у домену образовања
и добра сарадња доноси само
резултате. Секретаријат је
степеник који треба прећи
како би били отворени неки
разреди. Увек смо имали
сигурну подршку. Цео секретаријат је заслужан за превод
тестова за такмичења и води
рачуна о томе. Имамо добру
сарадњу и са институцијама
на покрајинском и републичком нивоу. Сарађујемо и с
Педагошким институтом Војводине и имамо више пројеката и семинара, као и са
Заводом за вредновање на
збиркама и тестовима за завршни испит и испит за упис, са
Заводом за унапређивање образовања, који се бави школским програмом, и с „Просветним прегледом”, институцијом која штампа школску
документацију. Завод за уџбенике је за нас значајан, тако
да имамо, можемо слободно
рећи, партнерски однос. Наравно да имамо посебну сарадњу с румунским институцијама, без обзира на то што
се не баве образовањем на директан начин, а то су Радио-телевизија Војводине и НИУ

„Либертатеа”, као и Завод за
културу војвођанских Румуна.
• И ове године су била организована школска такмичења.
Какве су резултате имали ученици из румунских школа?
– Школе с наставом на
румунском језику немају много ученика и то није тајна, али
треба гласно рећи да су ови
ученици добро припремљени
и да немају никакву препреку
да учествују на свим такмичењима. Имају знања и то су
показали и показују сваке
године. Не знам да ли има
нека област образовања у којој
румунски ђаци не учествују.
Морамо поносно рећи да
наши ђаци често прелазе так-

мичарске лествице и учествују
и на такмичењима на националном нивоу. Резултати су
неретко за сваку похвалу, за
сва три места. Морамо да се
поносимо нашим ученицима
и да чешће причамо о њиховим успесима, како у наставним, тако и у ваннаставним
активностима. Они са задовољством играју у позоришту,
рецитују, учествују на фестивалима фолклора и старих
обичаја.
• На које пројекте ће се концентрисати ваш одсек у наредном периоду?
– Одсек за обра зовање
Националног савета Румуна и
у будућности ће се потрудити
да одржава корак са свиме
шта се дешава у образовању.
Врло је важно да пратимо
примену наших права која су
предвиђена Акционим планом. Кроз озбиљну активност,
с нагласком на обучености,
имамо шансе да образовање
на румунском језику одржимо квалитетним. До сада је
Нацио нални савет Румуна
успео да пронађе људе, способне професоре, који су се
укључили у све што је потребно да наши ученици имају
услове за учење. Надам се да
ћемо и у будућности имати
снагу и вољу, да ћемо искористити све понуђене шансе и
да ћемо се радовати новим
успесима.
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ПОЗОРИШНИ АМАТЕРИЗАМ РУМУНА У ВОЈВОДИНИ* (ПРВИ ДЕО)

СТВАРАЊЕ СЦЕНСКЕ ИГРЕ
Припадници румунске националне заједнице имају веома
богату културну активност.
Велики процват румунских
културних удружења односи
се на међуратни период, када
су ова удружења организовала
различите
манифестације,
фестивале, позоришне аматерске представе. У послератном периоду наступа велики
заокрет у идеолошким садржајима али и у организационим питањима развоја културног аматеризма. Оснива се
„Културно удружење Румуна“
из југословенског Баната
(1945) које преузима управљање позоришног и културног
живота Румуна у југословенском Банату и које оснива
фестивал „Позоришни дани
Румуна у АП Вoјводини”. Ова
манифестација се у румунским селима организује сваке
године и у великој мери је
обогатила културни идентитет
Румуна у Војводини.
Од колонизације
до „Позоришних дана”
Румуни су колонизовали данашње просторе Баната током
18. и 19. века из источих делова Баната, Олтеније, Ердеља.
Као претежно рурално становништво, бавили су се највише
земљорадњом и сточарством.
Тек после укидања феудалних
односа у Хабзбуршкој монархији, стварају се бољи услови
за културну, економску и
политичку
еманципацију.
Аматерска културна активност је била од изузетног значаја за формирање националног идентитета, највише у
периоду полета националних
покрета европских народа. У
периоду културног процвата
који је захватио Хабзбуршку
монархију и шире, Румуни у
Банату су почели да оснивају
културна друштва како у градској тако и у руралној средини. Распадом Аустроугарске

монархије и преласком западних делова Баната у састав
југословенске краљевине, друштва су морала поново да се
региструју.

ски план, објављен и у румунском недељнику „Libertatea”, у
којем је најављено такмичење
позоришних секција у летњим
месецима, с жељом да се пружи шанса најбољим драмским
секцијама и да се подстакне
развој позоришног аматеризма у земљи. Дат је предлог за
укључење сеоских учитеља у
реализовање представа, јер су
они једини били компетентни
за вежбање правилног изговора речи. Румунским аматерским глумцима били су преко
потребни учитељи јер је
румунски дијалекатски говор
све више одмогао разумевање
драмских текстова. Истовремено се апеловало на писце из
Војводине да се више залажу
за писање оригиналних драма,
које би биле блиске румунском сеоском менталитету.

Данас у срп ском Бана ту
има око тридесетак културно-умет нич ких дру шта ва и
десетак аматерских позоришта. Нај зна чај ни ја позо ришна манифестација румунске народности у Војводини,
„Позоришни дани Румуна“,
одржава се сваке године у
другом месту Војводине са
већин ским румун ским ста новништвом.
Почеци културног
организовања
Позоришна активност војвођанских Румуна је први пут
покренута у међуратном периоду, мада постоје подаци да су
неки аутори рођени у румунским селима српског Баната

писали своје представе на
румунском језику још почетком
20. века за потребе културних
друштава која су тада постојала
у Банату. Аматерско позориште

улази у завршну фазу свог организовања одмах после Другог
светског рата, 1945. године. Ова
година није само била година
друштвено-политичких промена, већ се тада кренуло са значајним удаљавањем од негативних остатака неписмености у
румунским селима. Од овог
тренутка посебна пажња се
придаје отварању школа на
румунском језику у селима са
већинским румунским становништвом. На првом великом
скупу румунских интелектуалаца у Алибунару те исте, 1945.
године, основано је „Културно
удружење Румуна“, које је обухватало сва сеоска друштва која
су се бавила културно-аматер-

ским радом. Држава се директно заузела за организацију, надзор и финансирање културних
удружења. У периоду тзв. „агитпроп” културе (1945-1952)

посвећена је велика пажња
драмским секцијама у оквиру
Домова културе.
„Културно удружење
Румуна” – база
У послератном периоду, позоришни аматеризам у селима са
румунским
становништвом
креће са новим формама организовања. Док су у међуратном
периоду културна друштва
самостално организовала своје
позоришне свечаности, у послератном периоду оснива се „Културно удружење Румуна“ из
југословенског Баната (1945)
које преузима управљање позоришног и културног живота
Румуна у југословенском Банату. Разумљиво је да је утицај
нове комунистичке идеологије
одиграо одлучујућу улогу у
координацији културног живота Румуна у Војводини. Годину
дана касније (1946), након прве
јавне анализе планова и одлука
које доноси „Културно удружење Румуна“, скоро сва села у
Банату оснивају своја културна
друштва а од 1947. године
оснивају и своје драмске секције о којима су обавестиле „Културно удружење Румуна“ чије је
седиште тада било у Вршцу и
које је утицало на ширење владајуће идеологије међу припадницима националних мањина,
који су са страхом и неповерењем посматрали реформе које
су се дешавале у југословенском друштву у послератном
периоду.
Драмске секције
и такмичења
Једини недељник на румунском језику „Libertatea” обја-

вио је низ чланака – водича
кроз културни аматерски
живот Румуна, са циљем давања садржаја и уметничког
нивоа спроведеним културним
активностима. Овај недељник
је 1947. године информисао
локална културна друштва о
дужности да оснују драмске
секције, поред оних постојећих, и да „Културно удружење
Румуна“ креће са најавом такмичења сеоских драмских секција. Такмичење је организовала „Унија позоришних друштава Војводине”, а румунске секције су се такмичиле по центрима, заједно са аматерским
драмским секцијама других
националних
мањина.
У
недељнику „Libertatea” 1947.
године објављени су чланци о
такмичењу драмских секција,
у којима се критикују позоришне представе аматерских
друштава, као и текстови по
којима су биле игране. До тада
су се на сеоским сценама
редовно играли „народни позоришни комади”, тек касније су
румунски позоришни аматери
играли позоришне комаде
југословенских и страних (пре
свега совјетских) аутора, преведених на румунски језик.
Недељник „Libertatea” нас
такође информише да је у
финалном делу покрајинског
такмичења, које је било одржано у Новом Саду, одиграна
само једна позоришна представа на румунском језику,
што се може посматрати као
не тако успешан период
румунских аматерских позоришта у Војводини. Од 1948.
године појавио се такмичар-

Модернизација позоришта
Следећих година аматерске
позоришне секције су кренуле
са модернизацијом садржаја
репертоара и обезбеђивале
адекватне преводе текстова на
румунски језик. „Унија културних друштава” – „Секција
за културну активност Румуна” организовала је семинар
за усавршавање аматерских
режисера, који су имали прилику да науче теорију режије,
али и сценски покрет, шминку, костиме, сценографију,
итд. У веома кратком року
румунски сељаци су схватили
да су лаке сценете приказиване на сеоским бинама које су
имале да подстакну смех, убрзо постале превише досадне,
тако да је публика постала
жељна озбиљног садржаја.
Часопис за културу „Lumina”
из Панчева је редовно бележио сва дешавања о приказаним позоришним комадима, о
такмичењима позоришних
друштава, о српским драмским делима преведеним за
потребе румунских сцена, као
и о делима класика румунске
књижевности која су увек
била са радошћу дочекана.
Поред скромног репертоарa,
проблем је био мали број
жена укључених у драмске
секције и низак степен заинтересованих да постану аматерски глумци који би сваке
године припремали нове
комаде за потребе такмичења
румунских аматерских позоришта.

(Наставак у следећем броју)
Доц. др Вирђинија Поповић,
доцент за ужу научну област
румунистика на Одсеку за
румунистику Филозофског
факултета у Новом Саду

* Рад је реализован у оквиру
пројекта „Језици и културе у
времену и простору”.

ДОДЕЉЕНА НАГРАДА „КЊИГА ГОДИНЕ”

ЛАУРЕАТ РОДИКА УРСУЛЕСКУ МИЛИЧИЋ
Књига „Румунско-српски књижевни контакти” професорке
Родике Урсулеску Миличић
награђена је најпрестижнијом
наградом румунске националне заједнице у Србији – „Књигом године”, коју додељује
Новинско-издавачка установа
на румунском језику „Либертатеа” из Панчева. Стручни жири
је књигу професорке Урсулеску
Миличић прогласио најбољим
издањем на румунском језику у
конкуренцији од двадесет
наслова објављених 2015. и
2016. године, у издању НИУ
„Либертатеа”. Проглашење најбоље књиге одржано је 23. јула

у просторијама те медијске
куће, на манифестацији „Једна
издавачка година у једном
дану”, која се одржава већ скоро три деценије, с кратким прекидима, а овогодишња манифестација је значајна по томе
што се управо ове године обележава седамдесет година
белетристике на румунском
језику у издању НИУ „Либертатеа”. Иначе, ова манифестација чини део једног већег пројекта у част јубилеја румунског
издаваштва на овим просторима и биће реализована током
целе 2017. године, а пројекат је
подржао Град Панчево на кон-

курсу из области културе и
уметности.
Како је рекао Васа Барбу,
уредник Издавачке делатности
„Либертатеа”, у 2015. години
под овом етикетом је објављено шест, а 2016. године изашло
је чак четрнаест наслова. Сва
ова књижевна остварења ушла
су у овогодишњи избор за књигу године, а трочлани жири
којем је председавала Брандуша Жујка, професорка Високе
школе струковних студија за
васпитаче „Михајло Палов” у
Вршцу, као и чланови др
Еуфрозина Греонеанц, такође
професорка у тој високошкол-

ској установи, и Марина Анкаицан, лекторка и новинарка у
недељнику „Либертатеа”, одабрао је књигу „Румунско-српски књижевни контакти” Родике Урсулеску Миличић за књигу године.
Треба поменути да је Издавачка делатност „Либертатеа”
од 1945. године објавила преко
хиљаду наслова оригиналне
белетристике на румунском,
српском, али и другим језицима, превођене белетристике са
српског и с других језика на
румунски, као и с румунског на
српски језик, затим књиге из
области историје књижевности

и културе, књижевне критике,
лексиконе, речнике, монографије, репортаже, годишњаке,
есеје, као и школске уџбенике.
Родика Урсулеску Миличић
дипломирала је 1992. године на
Филозофском факултету у
Новом Саду и професорка је
румунског језика и књижевности и српског језика и југословенске књижевности. На истом
факултету је 2009. године магистрирала филолошке науке, а
годину дана касније постала је
асистент за ужу научну област
румунистика на катедри за
румунски језик Филозофског
факултета у Новом Саду.
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Петак, 4. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

СКИЦА О МЕШОВИТОМ ХОРУ ИЗ УЗДИНА

ЈОАН СПАРИОСУ – ПОХВАЛЕ
ЗА ВРЕДАН РАД
Према малобројним доступним историјским подацима,
први мешовити хор у Уздину
формиран је у другој половини двадесетих година XX века,
претпоставља се 1927. године,
а оснивање тог хора у вези је с
тадашњим уздинским свештеником Јоаном Спариосуом,
који је заправо и започео ову
музичку активност у селу.
Овај амбициозни и талентовани младић је битан део мозаика значајних историјских личности Уздина, јер су се тих
година, под његовом диригентском палицом, млади
покренули и укључили у друштвени живот села. Спариосу
је увежбавао хор, осмишљавао
репертоар и организовао
наступе, а на уздинску позоришну сцену поново су се вратили женски ликови, којих претходних неколико година није
било. О његовој личности и
његовом раду с хором сазнајемо углавном из новинских
чланака из тог доба и сведочења његових савременика.
Тако у чланку из уздинског гласила „Тибискус” (бр. 6/1991),
насловљеном „Портрет: Ионика
Спариосу (1909–1943)”, учитељ
Петру Мезин, некадашњи члан
овог мешовитог хора, о свом
музичком ментору између
осталог наводи: „Музику је
заволео још у последњим данима лицеја, да би јој касније, као
студент Теолошке академије из
Карансебеша, посветио душу и
тело, управљајући хором Академије. Са више од 30 ђака и
студената*, колико је Уздин
тада имао (око 1927. године), у
току летњег распуста основао је
мешовити хор”.
Судећи по овоме, Спариосу
је тада имао само осамнаест
година.

Даље, учитељ Мезин сведочи: „На програму је, поред пет
или шест хорских песама,
било исто толико одлично
рецитованих песама, нарочито оне које је говорила талентована Марија Давид, као и
понеки кратки и лаки позоришни комад или неки монолог
или дијалог”.
Репертоар од музике,
песме и игре
О активностима овог хора
писао је и недељник „Нада”.
Из чланка под насловом „Културно-уметнички фестивал
Удружења студената из Уздина”, објављеног крајем августа
1931. године, сазнајемо да је
16. августа исте године у локалу хотела „Централ” у Уздину
(чињеница је да је тада ово
место имало хотел) био одржан уметнички фестивал, у
организацији младих Уздинаца. У тексту се наводи следеће:
„Ми који смо имали прилику
да пре две године присуствујемо фестивалу студената из
Уздина (дакле, 1929. године –
прим. аут.), и овога пута можемо да закључимо да уздински
студенти заиста вредно раде”.
У истом чланку се могу прочитати само речи хвале за

Јоан Спариосу
младе извођаче: „Вредни вођа
хора, господин Јоника Спариосу, студент теологије, и овога
пута нам је открио своје квалитете као диригент (...). Такође је вредно да поменемо и
име госпођице Марије Давид,
која је и прошлог пута, а нарочито сада, показала уложен
рад у склопу удружења и у
великој мери допринела успешности програма својим
рецитацијама”.
Из чланка сазнајемо да су
на програму биле хорске
песме румунских композитора као што су Гаврил Музићеску, Јосиф Велћеану, Николаје
Оанћеа и Јон Виду, затим
песме „Каин”, коју је рецитовала Марија Давид, и „Ћораве
баке” у изведби Виктора Влада
де ла Марина, као и хора
(румунско коло), које су играле само девојке. Чланак је потписан са проф. М. Тиберију.
Душа испуњена поносом
Годину дана касније, у истом
недељнику, објављен је још
један чланак о активностима
уздинског мешовитог хора.
Потписник текста Гурије Урсулеску сведочи о изузетном
концерту, одржаном крајем
јула 1932. године у овом месту,
после кога се плесало до зоре,
а домаћинима се придружила
и публика која је дошла из
разних банатских места. Урсулеску пише: „Песме су биле
изведене с највећом прецизношћу (...). Господин Јоан Спариосу показао је не само умешност у дириговању већ и свој
музички таленат, певајући
соло деонице својим изузетним тенор гласом и у пратњи
мешовитог хора”.
Нажалост, у овом чланку
нема прецизнијих података о
репертоару, на пример које је
песме хор изводио, шта се
рецитовало и да ли је била
приказана нека кратка позо-

ришна представа, што је било
уобичајено за таква културноуметничка дешавања. Зна се
да је вече било веома успешно,
а Урсулеску чланак завршава
речима: „Много тога би се
могло рећи о овој забави, али
ми новински простор не
дозвољава, па се стога задржавам на овоме”.
Исте године у „Нади” излази
чланак „Студенти из Уздина у
културној пропаганди – запажања и утисци” и с пуно
похвала говори о концерту
који су млади Уздинци приредили у Ечки.
„Шта су Уздинци? То је једна јака румунска заједница из
југословенског Баната, са око
6.000 становника, православних Румуна (...). У Уздину пулсира
живахни
румунски
живот, и то захваљујући бројним студентима Румунима
који похађају високе школе у
Београду, Загребу и у иностранству. Уздински студенти
и студенткиње најактивнији су
апостоли румунске културе на
нашем поднебљу (...). Студенткиње и студенти Уздина су
постали под управом срчаног
теолога Јона Спариосуа један
изузетан хор (...). Ови храбри
синови и кћери нашег рода су
стигли у Ечку 14. августа, приредивши концерт на уметничком нивоу, који је изазвао
дивљење мештана Срба и
Немаца, а нама Румунима су
испунили душу поносом”.
Највероватније да је исти
програм, али с малим изменама, убрзо после „премијерног”

концерта у Ечки изведен и у
Уздину. Хроничар Уздина
Василе Барбу тврди да се
после овог изузетно успешног
наступа хор представио и у
другим местима с румунским
становништвом, као на пример у Ковину, Селеушу, Владимировцу...
Обавезе свештеничког
позива
Но у касну јесен, тачније
почетком новембра 1932.
године, Парохијални комитет
је одабрао Јоана Спариосуа за
месног свештеника-катихета,
што је допринело успоравању
активности хора. У наредним
годинама, самим тим што је
постао главни диригент
мушког хора при друштву
„Доина”, а касније и фанфара
оркестра „Војска господња”,
као и оркестра основаног у
склопу друштва „Доина”,
Јоан Спариосу је мање учествовао у активности мешовитог хора, да би се у наредним годинама посветио свештеничком позиву.
На крају закључујемо да је
Јоан Спариосу својим активним учешћем у духовном и
културном животу Уздина још
као младић постао један од
најзначајнијих житеља тог
јужнобанатског места и исписао је странице културне и
духовне историје Румуна са
ових простора.

* Под речју „студент” подразумевали су се студенти с
високих школа, као и ученици средњих школа и ђаци.

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Аутор текстова
и преводилац: Кристијан Балтеану • Технички уредник:
Александар Милошевић • Фотографије: приватне колекције
и Владимир Ђурђевић • Лектор: Вирџинија Поповић (румунски),
Јулијана Јовић (српски)

„MELMAC RIDERS” ПОНОВО У РУМУНИЈИ

РОКЕРСКИ „МЕДЛИ” ШОУ
У оквиру овогодишње светске
турнеје, која је почела у априлу,
чувени панчевачки хард и хеви
бенд „Melmac Riders” одржао је
неколико наступа и у Румунији
– један концерт у Араду, три у
Решици и два чак на истоку
земље, у граду Јаши. Будући да
је „Melmac Riders” добро познат
у Румунији, логично је било да
његов менаџмент букира и
наступе у тој земљи, где је бенд
увек добродошао и одлично
дочекан.
Као и сваки пут, четворка је
направила сјајну журку на сваком од ових концерата, било да
свира добро познати „медли”
репертоар рокенрол хитова у
свом специфичном маниру
(микс AC/DC, „Rolling Stones”,
„Kiss”, „Van Halen”, „Queen” и
још много тога), било као „Led
Zeppelin” трибјут бенд, с хитовима те групе.
Загревање је почело у Решици још у априлу, да би месец
дана касније наставили наступом у Араду. Бенд је затим пропутовао целу Румунију како би у
Јашију, изузетно значајном гра-

пропутовању кроз ту братску
земљу јесте и то што су у Решици упознали легендарног Никуа
Ковача, фронтмена култног
румунског рокенрол бенда из
Темишвара – „Phoenix”. Поред
тога што је на музичкој сцени
присутан више од педесет година и аутор је антологијских песама румунске савремене музике,
он је познат и по томе што је био
жесток опонент Чаушескуовом
режиму. У свету рокенрола чувена је прича о пребегу чланова
групе „Phoenix” на Запад. Укратко, пошто је 1976. легално емигрирао у Холандију, Нику Ковач
је годину дана касније „извукао”
остале чланове бенда из Румуније, тако што их је „прошверцовао” у Немачку у појачалима и
звучним кутијама којима су
претходно извађени звучници.
Како каже, у томе су му помогли
и југословенски граничари,
негде на Ђердапу.
Након наступа у Румунији
„Melmac Riders” одлази у Динголфинг у јужној Баварској, те
после неколико наступа у
Србији овогодишњу светску

ду румунске културе и историје,
одржао фуриозан концерт у
склупу манифестације „East
Romanian Bike Week”. Након
самог истока Румуније „Мелмаци” су овогодишњој концертној
активности у тој земљи додали
још два наступа, али овог пута
на западу – у граду побратиму
Решици, где је приређен „West
Romanian Bike Week”.
Једно од најзанимљивијих
дешавања на овом чудесном

турнеју завршава у швајцарском месту Амрисвилу.
Треба нагласити да „Рајдерси” често наступају у Румунији, а њихова овогодишња бајкерско-рокерска пустоловина
представља још један допринос стварању све јаче везе панчевачких (и вршачких) бендова с Решицом, Темишваром,
Лугожем, Арадом, Карансебешом, Јашијем и другим братским градовима у Румунији.

ЈЕДАН ЈЕ ТАМИШ

Тамиш је наша река, наше
море, језеро, океан, бара,
наш је пловни пут, наша обала, лука и мост. Ова река је
наше просторе направила
оваквим какви јесу. Хранила
је све који су живели уз њу, с
њом и поред ње; помагала им
је својим богатством, утицала је на будућност овог поднебља. То је жила која обликује живот и ствара суживот

свих који су јој се нашли на
траси. А њен пут је дуг. Стрпљиво стварана од капи с
планинских извора Карпата
па до ушћа у најмоћнију
европску реку, вредна је свег
поштовања и уважавања.
Тамиш херојски спаја два
дела исте земље банатске –
српске и румунске, а суштински исте. Један је Банат, један
је Тамиш, наш – банатски.

Пројекат финансирају
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”
Proiectul este finantat de „Pancevac”
si Autocentrul „Zoki”

VII

Vineri, 4 august 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

AMATERISMUL TEATRAL AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA (PARTEA I)

ÎNCEPUTUL JOCULUIDE SCENĂ
publicat și în săptămânalul
„Libertatea”, în care a fost
anunţată competiţia secţiilor
amatoricești în lunile de vară,
cu dorinţa să se ofere șansa celor mai bune secţii de teatru și
să fie încurajată dezvoltatrea
amaterismului teatral în ţară.
S-a propus ca învăţătorii sătești să fie încluși în realizaarea
pieselor, din cauză că ei au fost
unicii care au fost competenţi
pentru ortoepia corectă. Actorii amatori români aveau nevoie de învăţători din cauză că
dialectul românesc tot mai
mult a împiedicat înţelesul textelor dramatice. În acelaș timp
s-a apelat la scriitorii din Voivodina să se dedice mai mult
scrisului original de piese de
teatru, care au fost mai apropiate de mentalitatea românescă de la sat.

Membrii comunităţii naţionale
române din Serbia au o activitate culturală foarte bogată. „Înlorirea” mare a societăţilor culturale românești se referă la perioada interbelică, când aceste
societăţi au organizat diferite
evenimente, festivaluri, piese de
teatru amatoricesc etc. În perioada după cel de al Doilea
Război Mondial, se ajunge la o
schimbare în conţinuturile dar și
în subiectele organizatorice privind dezvoltarea amatorismului
cultural. Se îniinţează „Societatea Culturală a Românilor” din
Banatul iugoslav (1945) care a
preluat activitatea vieţii culturale și teatrale a românilor din Banatul iugoslav și care a îniinţat
festivalul „Zilele de teatru ale românilor din PA Voivodina”.
Această manifestare se organizează în satele românești îmn
iecare an care în mare măsură a
îmbogătăţit identitatea românilor din Voivodina.

Modernizarea teatrului

De la colonizare până la
„Zilele de teatru”

Românii au colonizat meleagurile Banatului de azi în secolul 18 și 19, ajungând din zonele de est ale Banatului, din Oltenia și Ardeal. Fiind o populaţie majoritar rurală, în mare
măsură s-au ocupat de agricultură și zootehnie. După abrogarea relaţiilor feudale în Monarhia Habsburgică, apar condiţii mai bune pentru emanciparea culturală, economică și
politică. Activitatea culturală
amatorească a avut o importanţă mare pentru formarea
identităţii naţionale, cel mai
mult în perioada relansării
mișcărilor naţionale ale popoarelor europene. În perioada înfloririi culturale care a
cuprins și Monarhia Habsburgică, și nu numai, românii din
Banat au început să înfiinţeze
societăţi culturale, atât în me-

diile urbane cât și în cele rurale. Odată cu dezintegrarea Monarhiei Habsburgice și cu trecerea zonelr de vest ale Banatului în cadrul Regatului iugo-

slav, aceste societăţi trebuiau
să se reînregistreze.
Astăzi în Banatul sârbesc există aproximativ 30 de societăţi
cultural-artistice și în jur de zece
teatre amatoricești. Cea mai de
seamă manifestare de teatru a românilor din Voivodina este „Zilele de teatru”, care are loc în iecare an în altă localitate cu populaţie în majoritate românească.
Începuturile organizării
culturale

Activitatea teatrală a românilor
din Voivodina, prima dată a fost
pusă în mișcare în perioada interbelică, deși există date potrivit cărora unii autori născuţi în

satele românești ale Banatului
sârbesc au scris piese de teatru
încă la începutul secolului al 20lea, pentru necesităţile societăţilor culturale existente în Ba-

nat. Teatru amatoricesc intră în
faza inală de organizăre imediat după Războiul al II-lea
Mondial, în anul 1945. Acest an
nu a fost doar un an de schimbări social-politice, ci a început
abandonarea importantă a rămășiţelor negative ale analfabetismului în satele românești.
Din acest moment, o mare atenţie se acordă deschiderii școlilor
cu limba de predare în limba română în satele majoritar românești. La prima întrunire a intelectualilor români de la Alibunar în anul 1945, a fost îniinţată „Societatea Culturală a Românilor”, care a cuprins toate
societăţile sătești care s-au ocu-

pat de munca cultural-amatoricească. Idirect, statul și-a asumat responsabilitatea referitor
la organizarea, supravegherea și
îiinanţarea societăţilor cultura-

le. În perioada așa-numitei culturii „agitprop” (1945-1952) s-a
acordată o atenţie deosebită
secţiilor de teatru în cadrul căminelor culturale.
„Societatea Culturală a Românilor” – un fundament

În perioada de după cel de-al
Doilea Război Mondial, amaretismul teatral în satele cu populaţie română, începe să se dezvolte sub forma unor noi metode
de organizare. Dacă în perioada
interbelică societăţile au organizat independent evenimente teatrale, în perioada postbelică s-a
îniinţat „Societatea Culturală a
Românilor” din Banatul iugoslav
(1945), care a preluat conducerea vieţii culturale a românilor
din Banatul iugoslav. Este de subînţeles că inluenţa ideologiei
comuniste noi a jucat un rol decisiv în coordonarea vieţii culturale a românilor din Voivodina.
Cu un an mai târziu (1946), după prima analiză publică de planuri și decizii care aduce „Societatea Culturală a Românilor”,
aproape toate satele din Banat,
îniinţează societăţi culturale, iar
din anul 1947 îniinţează și secţii
de teatru, cu sediul la Vârșeţ, care a inluenţat la răspândirea
ideologiei oiciale între membrii
minorităţilor naţionale, care cu
teamă și neîncredere au urmărit
reformele executate în societatea
iugoslavă în perioada postbelică.
Secţiile de dramă
şi competiţiile

Unicul săptămânal în limba
română „Libertatea” a publicat

o mulţime de articole-ghiduri
privind viaţa amatoricească a
românilor, cu drept scop ca activităţile culturale să primească un conţinut și să aibă un nivel artistic. Astfel, în anul
1947, acest ziar a informat societăţile culturale locale despre
obligaţia de a înfiinţa secţii de
teatru, pe lângă cele existente,
și că „Societetea Culturală a
Românilor” începe să organizeze competiţii de teatru.
Competiţiile au fost organizate
de „Uniunea Societăţilor Teatrale din Voivodina”, iar secţiile românești s-au prezentat în
concurenţă cu secţiile de teatru ale celorlaltor minorităţi
naţionale. În anul 1947, în „Libertatea”, au fost publicate articole despre competiţii, în care care au conţinut note critice
despre piesele de teatru ale societăţilor amatoricești, precum
și referiro la textele după care
au fost jucate. Până atunci pe
scenele sătești au fost jucate
„piese de teatru din popor”, iar
mai târziu, amatorii români au
jucat piese ale autorilor iugoslavi și străini (mai ales sovietici), traduse în limba română.
Săptămânalul „Libertatea” ne
informează că în partea finală
a competiţiei provinciale, care
a avut loc la Novi Sad, a fost
jucată doar o piesă în limba
română, iar această perioadă
poate luată în considerare ca
nu tocmai reușită pentru teatrele românești amatoricești
din Voivodina. În anul 1948 a
apărut planul de competiţii,

În anii următori, secţiile amatoricești de teatru au început
să-și modernizeze conţinutul
și repertoriul și au asigurat
traduceri adecvate de texte în
limba română. „Uniunea Societăţilor Culturale – Secţia de
activitate culturală a românilor” a organizat seminar de
perfecţionare pentru regizori
amatori, cărora li s-a oferit
ocazia de a învăţa teoria regiei, dar și mișcarea scenică,
machiajul, costimaţia, scenografia etc. Într-o perioadă
foarte scurtă, ţăranii români
au înţeles că scenetele ușoare
de pe scenele sătești care trebuiau să provoace râsete, au
devenit prea monotone și
plictisitoare, așa că audienţa a
dorit un conţinut mai serios.
Revista de cultură „Lumina”
din Panciova cu regularitate a
înregistrat toate evenimetele
despre piesele de teatru jucate, despre competiţiile societăţilor teatrale, despre piesele
de teatru în limba sârbă care
au fost traduse în română,
precum și despre clasicii literaturii române, care întotdeauna au fost așteptate cu
drag. Pe lângă repertoriul modest, problema a constat în
numărul mic de femei încadrate în secţiile de teatru și un
număr scăzut de interesaţi care au dorit să devină actori
amatori, și care în fiecare an
au pregăti piese noi cu ocazia
competiţiilor de teatru amatoricesc al românilor.
(continuare în numărul următor)
Doc. dr. Virginia Popović,
conf. univ. dr. Departamentul
de Românistică, Facultatea
de Filozofie, Novi Sad

* Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului „Limbile și culturile în timp și spaţiu”

PREMIUL „CARTEA ANULUI“

LAUREAT RODICA URSULESKU MILIČIĆ
Cartea „Contacte lingvistice ro-

mâno-sârbe“ a profesoarei Rodica Ursulescu-Miličić, a fost distinsă cu cel mai prestigios premiu
al minorității naționale române
din Serbia. „Cartea Anului“ și
acordat de Editura „Libertatea“
din Panciova.
Juriul de specialitate a ales cartea profesorarei Ursulescu Miličić
ca cea mai bună carte în limba română în competiția a celor 20 de
titluri de carte publicate în 2015
și 2016 la Editura „Libertatea“
din Panciova. Manifestarea „Un
an record într-o singură zi“, a
avut loc la 23 iulie curent, în incinta Casei de Presă și Editură
„Libertatea“, eveniment care se
marchează de aproape trei decenii, cu scurte întreruperi.

Evenimentul din acest an este
semniicativ deoarece tocmai în
se marchează 70 de ani de beletristică în limba la Editura „Libertatea“. Se altfel, această manifestare face parte dintr-un proiect
mai amplu în cadrul jubileului
editurii române în acest spațiu și
va i implementat în anul 2017,
proiect sprijinit de Municipiul
Panciova, la concursul din domeniul culturii și artei.
Potrivit celor menționate de Vasa Barbu, redactor șef al Editurii
„Libertatea“, în 2015, sub egida
Editurii, au apărut șase titluri de
carte, iar în 2016, au văzut lumina
tiparului, 14 de titluri. Toate aceste
realizări literare, au fost introduse
în selecția din acest an pentru cartea anului, iar juriul de specialiate

format din trei membri și anume
Brândușa Juica, președintele juriului, profesoară la Școala de Stu-

dii Înalte pentru Educatori „Mihajlo Palov” din Vârșeţ, precum și
membri dr. Eufrozina Greoneanț,
de asemenea,
profesoară la
aceeași instituție de învățământ
superior precum și Marina
Ancaițan, lector și jurnalist la săptămânalul „Libertatea“, a ales cartea „Contacte lingvistice românosârbe a profesoarei Rodica Ursulescu Miličić pentru cartea anului.
Trebuie remarcat faptul că din
1945, Editura „Libertatea“, a publicat peste o mie de titluri de
carte de beletristică în limba română, beletristică în limba sârbă
și alte limbi, titluri de carte traduse în limbile sârbă și alte, precum
și din română în sârbă, precum și
cărți despre istorie, literatură și
cultură, critică literară, lexicoane,

dicționare, monograii, rapoarte,
anuare, eseuri și manual școlare.
Rodica Ursulescu Miličić a absolvit, în 1992, Facultatea de Filosoie din Novi Sad și a fost profesoară de limba și literatura română și limba sârbă, și literatura iugoslavă. La aceeași universitate, în
2009, a absolvit studiile masterale
în ilologie, iar un an mai târziu, a
devenit asistentă din domeniul
științelor ilologice. Un an mai
târziu, lingvist și asistent universitar la Departamentul de Limba și
Literatura Română al Facultăţii
de Filosoie din Novi Sad.
Biograia Rodicăi Ursulescu-Miličić, lingvist și asistent universitar
la Departamentul de Limba și Literatura Română al Facultăţii de Filosoie din Novi Sad, este mai boga-

tă cu o distincţie: Premiul ,,Cartea
anilor editoriali 2015 și 2016” a
Editurii ,,Libertatea”. Cartea premiată este ,,Contacte lingvistice româno-sârbe”, studiate prin prisma
analizei constrastive, un procedeu
lingvistic în care la similitudini și
deosebiri între două sau mai multe
limbi se ajunge prin compararea
sistematică a descrierii acestor
limbi, dar care mai include teoria
traducerii și analiza greșelilor.
Rodica Ursulescu-Miličić are o
bogată ișă biograică. Între altele,
este și traducătoare, autoare a
unui număr însemnat de studii
de specialitate și membră a Comisiei pentru elaborarea și evaluarea testelor pentru competiţiile la limba română ale elevilor
claselor a VII-a și a VIII-a.
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O SCHIŢĂ DESPRE CORUL MIXT DIN UZDIN

„MELMAC RIDERS” DIN NOU ÎN ROMÂNIA

IOAN SPĂRIOSU – LAUDE
PENTRU MUNCA ASIDUĂ

MEDLEY ROCK SHOW!

După puţine date istorice existente, primul cor mixt din Uzdin
a fort îniinţat în cea de a doua
jumătate a anilor 20 al secolului
XX, se presupune în anul 1927,
iar îniinţarea acestui cor este
într-o legătură strânsă cu numele preotului uzdinean Ioan Spăriosu, care a și început aceasta
activitate muzicală în localitate.
Acest tânăr talentat și ambiţios
face parte importantă din mozaicului de personaje marcante
ale Uzdinului. În acea perioadă,
tinerii s-au încadrat în viaţa socială și culturală a satului, conduși de bagheta dirijorui Spăriosu care a condus corul, a
creat repertoriul, a organizat
concerte. Pe lângă toate acestea,
pe scena de teatru din Uzdin au
revenit personaje feminine, care
au fost deicitare în anii precedenţi. Despre acest personaj și
munca lui cu corul alăm din articole din ziarele vechi precum și
din mărturisiri ale contemporanilor lui.
Astfel, în articolul din revista
uzdineană „Tibiscus” (nr.
6/1991) întitulat „Portret Ioniţă
Spăriosu (1909-1943)”, învăţătorul Petru Mezin, fostul membru al acestui cor mixt, evidenţiază despre mentorul său:
„Muzica a îndrăgit-o încă din
ultimii ani ai liceului, ca mai
târziu, ca student al Academiei
teologice din Caransebeș, să i se
dedice cu trup și sulet, conducând chiar și corul Academiei.
Cu cei peste 30 elevi și studenţi*, cât avea Uzdinul în timpul acela (prin anul 1927), în
vacanţa de vară a îniinţat un
cor mixt”. Atunci Ioan Spăriosu
avea doar 18 ani.
În continuare, învăţătorul
Mezin mărturisește: „În programul care se pregătea, pe lângă
cele 5 sau 6 cântece corale, erau

tot atâtea poezii bine recitate,
îndeosebi de talentata Maria
David și se mai pregătea câte o
piesă teatrală ușoară sau câte un
monolog sau dialog”.
Repertoriul din muzică,
cântec şi joc

Despre activităţile acestui cor sa scris și în săptămânalul „Nădejdea”. Din articolul „Festivalul cultural-artistic al Societăţii
Studenţilor din Uzdin”, apărut
la sfârșitul lunii august 1931,
alăm că în seara de 16 august,
la hotelul „Central” (în acea peioadă localitatea avea și un hotel, obs. aut.) a avut loc un festival artistic, organizat de către tinerii uzdinieni. În text se menţionează: „Noi care am avut frumoasa ocaziune să participăm
și acum doi ani (deci, în 1929) la
festivalul studenţilor din Uzdin,
am putut și de data aceasta constata că studenţii uzdineni activează (...)”.
În articol se pot citi doar elogii tinerilor artiști:
„Harnicul conducător al corului, domnul Ioniţă Spăriosu,
student în teologie, ne-a relevat
și acum frumoase calităţi de dirijor (...). De asemenea merită
să amintim și numele domnișoarei Maria David, care ne-a

Јоан Спариосу

dat frumoasa dovadă de munca
depusă în cadrul societăţii, contribuind prin recitările sale, în
mare măsură, la reușita programului”.
Din acest articol alăm că în
program au fost cântecele corale
ale compozitorilor români Gavriil Muzicescu, Iosif Velceanu,
Nicolae Oancea și Ion Vidu,
apoi poezia „Cain” recitată de
Maria David și „D-a baba oarba” de Victor Vlad de la Marina,
precum și hora, jucată doar de
domnișoare. Articolul a fost
semnat de prof. M. Tiberiu.
Sufletul plin de mândrie

Un an mai târziu, în același
săptămânal, a fost publicat încă
un articol despre activităţile
corului mixt din Uzdin. Subsemnatul Gurie Ursulescu
mărturisește despre un concert
de neuitat, la sfârșitul anului
1932, după care a urmat un
dans până în zori, la care au
luat parte și oaspeţii veniţi din
diferite localităţi bănăţene. Ursulescu scrie: „Cântecele au
fost executate cu cea mai mare
precizie (...). Domnul dirijor,
Ioan Spăriosu, a arătat nu numai dexteritatea de a dirija, ci
și talentul său muzical, cântând
cu voce plăcută de tenor,
acompaniat de cor”.
Din păcate, acest articol nu
conţine date mai precise despre
repertoriu, de exemplu ce compoziţii au fost interpretate, ce a
fost recitat, dacă a fost prezentată și vreo piesă teatrală – lucru
obișnuit în cadrul acestor evenimente cultural-artistice. Se știe
cu siguranţă că seara a fost foarte
reușită, iar Ursulescu termină articolul în mod următor: „S-ar
putea spune multe despre aceas-

ta petrecere, dar iind lipsă de
spaţiu, mă marginesc la atât...”
În același an apare în „Nădejdea” articolul întitulat „Studenţii din Uzdin în propagandă
culturală – Opinii și impresii”
în care se vorbește elogios despre concertul tinerilor uzdinieni în Ecica.
„Ce sunt uzdienii? O puternică comună românească în Banatul iugoslav, cu vreo 6000 de
locuitori, toţi români ortodocși
(...). La Uzdin pulsează o vioaie
viaţă românească, graţie numeroșilor studenţi români, care
studiază la diferite școli înalte
la Belgrad, la Zagreb și în străinătate. Studenţii și studentele
don Uzdin, sunt cei mai activi
apostoli ai culturii românești
prin plaiurile noastre (...).Studenţii și studentele din Uzdin sau constituit sub conducerea
inimosului teolog Ion Spăriosu,
într-un cor vocal excelent (...).
Acești bravii ii și iice ale neamului nostru au descins și la
Ecica la 14 august, dând un concert la nivel artistic, care a trezit
admiraţia conlocuitorilor sârbi
și nemţi, iar nouă românilor,
ne-au umplut pieptul de mândrie și făloșie”.
Cel mai probabil că același
program, dar cu mici modiicări, la scurt timp după „premiera“ concertului la Ecica, a
fost pus în scenă și la Uzdin.
Cronicarul Uzdinului, Vasile

Barbu, susține că, după această
performanță de mare succes,
corul s-a prezentat și în alte localităţi cu populația românească, ca de exemplu la Cuvin,
Seleuș, Vladimirovaș etc.
Obligaţiile profesioniste
de preot

Astfel, în toamna târzie, mai
precis la începutul lui noiembrie anului 1932, Comitetul parohial l-a ales pe Ioan Spăriosu
în calitate de preot-catihet, ce a
adus la diminuarea activităţilor
corului. Devenind dirijor principal al corului bărbătesc în cadrul Societăţii „Doina”, iar mai
târziu și al fanfarei „Oastele
Domnului”, precum și al orchestrei îniinţate „Doina”, Ioan
Spăriosu și mai departe a participat la activităţile corului, dar
cu o intensitate mai scăzută, iar
în anii următori s-a dedicat profesioe de preot.
În inal, conchidem că Ioan
Spăriosu, cu activitatea sa în
viaţa spirituală și culturală a Uzdinului, încă în tinereţe a devenit unul dintre cei mai merituoși locuitori ai acestui sat din
Banatul de Sud, care a scris pagini de istorie spirituală și culturală a românilor de pe aceste
meleaguri.
* sub „student” se subînţeleg
studenţii de la școlile înalte, precum și elevii de la școlile medii.

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Аутор текстова
и преводилац: Кристијан Балтеану • Технички уредник:
Александар Милошевић • Фотографије: приватне колекције
и Владимир Ђурђевић • Лектор: Вирџинија Поповић (румунски),
Јулијана Јовић (српски)

În cadrul turneului mondial
din acest an, care a început încă
în luna aprilie, celebra formaţie
pancioveană de muzica hard
and heavy „Melmac Riders” a
avut câteva concerte și în România – un concert la Arad, trei
concerte la Reșiţa și două în estul ţării, la Iași. Având în vedere
că trupa este foarte cunoscută
în România, a fost logic ca managementul formaţiei să organizeze apariţii și în această ţară,
unde întotdeauna sunt bineveniţi și așteptaţi cu drag.
Ca și de iecare dată, cvartetul
a provocat o petrecere excepţională la toate aceste concerte, ie
că au interpretat binecunoscutul medley-ul din hituri rock în
maniera lor speciică (un mix
de AC DC, Rolling Stones, Kiss,
Van Halen, Queen și multe alte
formaţii), ie Led Zeppelin Tribute Band, cu hiturile acestei
formaţii.
„Încălzirea” a început la Reșiţa, încă în aprilie, iar cu o lună
mai târziu trupa a continuat să
susţină un concert la Arad. După aceasta, formaţia a călătorit

culoasă prin această ţară frăţească, a fost când membrii trupei au
făcut cunoștinţa cu legendarul
Nicu Covaci, frontman-ul formaţiei de muzica rock din Timișoara - „Phoenix”. Pe lângă faptul
că este prezent pe scenă de peste
50 de ani și este autorul unor
cântece antologice de muzică
contemporană românească, este
cunoscut și ca un oponent puternic al regimului lui Ceaușescu. În
lumea muzicii rock este foarte bine cunoscută povestea despre
exililul membrilor trupei „Phoenix” la vest. Pe scurt, iind emigrat legal în Olanda în anul 1976,
cu un an mai târziu, Nicu Covaci
a reușit să-i „scoată” pe ceilalţi
membrii ai formaţiei din România, așa că i-a „contrabandat” în
Germania în ampliicatoarele și
boxele cărora anterior le-au fost
scoase difuzoarele. Cum mărturisește, la aceasta l-au ajutat și
grănicerii iugoslavi, undeva la
Porţile de Fier.
După apariţia în România,
„Melmac Riders” pleacă la Dingoling, în Bavaria de Sud, iar
după câteva concerte în Serbia,

prin toată România, ca la Iași,
oraș foarte important pentru
cultura și istoria română, să susţină un concert furios la „East
Romanian Bike Week”. După estul îndepărtat al României, activităţilor din acest an „Melmacii”
au adăugat încă două concerte,
mai precis la vestul ţării – în orașul înfrăţit Reșiţa, respectiv la
„West Romanian Bike Week”.
Una dintre cele mai interesante evenimente la călătoria mira-

trupa va încheia turneul mondial din acest an în orașul elveţian Amrisvil.
Trebuie accentuat că „Melmac
Riders” foarte des concertează în
România, iar aventura lor bikerock din acest an prezintă încă o
contribuţie la formarea legăturii
tot mai strânse între formaţiile
panciovene (dar și vârșeţene) cu
Reșiţa, Timișoara, Lugoj, Arad,
Caransebeș, Iași și alte orașe frăţești din România.

UNUL ESTE TIMIŞUL

Timişul este rîul nostru, marea

noastră, lacul, oceanul, iazul nostru, calea nostră navigabilă, portul
nostrum și marea. Acest râu a făcut ca regiunea noastră să ie așa
cum este. I-a hrănit pe toţi cei care
au trăit pe lîngă malul lui; i-a ajutat cu bogăţia sa, a avut un impact
asupra viitorului acestei regiuni.
Aceasta este seva care inisează
viaţa și creează coexistența tuturor celor care trăiesc pe aceast tra-

seu. Iar calea lui este lungă. Creată
cu pacienţă din picăturile din izvoarele montane din Carpați și
până la gura celui mai măreţ luviu din Europa. Timișul este
demn de respect și apreciere.
Timișul conectează eroic două zone ale aceleiași țări bănăţene - sârbești și romînești dar, în
esență, aceelași. Unul este Banatul, unul este Timișul, al nostru
- bănăţean.

Пројекат финансирају
„Панчевац” и Ауто-центар „Зоки”
Proiectul este finantat de „Pancevac”
si Autocentrul „Zoki”
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ЕКОЛОГИЈА

Петак, 4. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧЕО МЕЂУНАРОДНИ ВОЛОНТЕРСКИ ЕКО-КАМП У ПАНЧЕВУ

СТРУЧНА ПОМОЋ

ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ И ЕКОЛОГИЈА
НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Подршка локалу

Две недеље дружења
у Стрељани
Бициклизам је
будућност локалног
превоза
Организација „Connecting People”, у сарадњи с Регионалним
волонтерским центром Панчево и „Младим истраживачима Србије” и уз финансијску
подршку Министарства омладине и спорта, организује трећи волонтерски камп у Панчеву. Од прошле године камп
има међународни статус, тако
да од 1. до 14. августа у
нашем граду, у популарној
Стрељани,
борави
десет
волонтера, узраста од 18 до 25
година, из Украјине, Француске, Бугарске и Италије. Према речима Николе Вељковића, координатора програма, за
време трајања кампа они ће
бити ангажовани на поправци, састављању и украшавању
старих бицикала, али и на
промоцији бициклизма као
еколошки толерантног вида
транспорта.
– Поред бициклизма, камп
има циљ да промовише здраве
навике и стилове живота,
рециклажу, потребу очувања
животног простора, интеркултуралност. Након завршетка
двонедељног дружења рециклирани бицикли постаће део
панчевачког сервиса „ReBike”.
Планирамо да гости из иностранства упознају наш град и
Белу Цркву, да обиђу омиљено
панчевачко купалиште Белу
стену и да се провозају нашим
рекама на катамарану. Организоваћемо и тематске еколошке радионице – рекао је Вељковић за „Панчевац”.
Желим да возим свој „бајс”!
Удружење грађана „Connecting People” покренуло је у
априлу кампању за прикупљање бицикала, под називом „Be
Nice – doniraj bajs”. Идеја је да
у Панчеву, једног дана, двоточкаши с педалама буду
основно средство преласка из
тачке А у тачку Б. Кампања
„Be Nice – doniraj bajs” трајала
је од 25. априла до 5. јуна и
током тог периода наши

суграђани имали су могућност
да својим донацијама у виду
старог бицикла (или дела
бицикла) директно помогну
покретање зеленог сервиса за
изнајмљивање бицикала у
Панчеву – „ReBike”. Према
речима Николе Вељковића, у
акцији је прикупљено око
осамнаест бицикала.
– Циљ ове кампање је промоција концепта урбаног бициклизма као једноставног, јефтиног, здравог и еколошки
прихватљивог вида градског
превоза у нашем граду. Неопходни су позитиван став и
одговорно понашање да бисмо
живели у еколошки развијеној
средини. Бициклизам је будућ-

ност превоза у градовима и
зато су потребни градски сервиси за дељење бицикала, као
што је то случај у Паризу, Лондону, Суботици, где је развијен
концепт здравог и друштвено
одговорног превоза – рекао је
Вељковић.
Буђење свести
Према најавама ове организације, планирано је да се
при ку пи око 150 ста рих
бицикала, како би пројекат
„ReBike” до кра ја годи не
имао тач но 100 бици ка ла
који ће бити на услузи нашим
суграђанима. Почетком јуна,
када је планета прослављала
Дан заштите животне средине, у Пан че ву је одр жа на

„Бајс берза”, на којој су љубитељи бициклизма могли да
виде и купе двоточкаше и
пратећу опрему. Тада је симболично почео да ради први
сервис за изнајмљивање бицикала у Панчеву.
Поред тога, ова организација урадила је апликацију за
мобилне телефоне помоћу
које љубитељи вожње бицикала могу посетити знаменита
културно-историјска места у
нашем граду. Једно од њих је
тзв. Вајфертова рута, која
повезује битне локације из
живота познатог панчевачког
индустријалца Ђорђа Вајферта (његову кућу, пивару и задужбину – Цркву Св. Ане).

ПАРИ СКИ „ВЕЛИБ”
Да би охрабрила суграђане да оставе аутомобиле, градска власт у Паризу поставила је 2007.
године на 750 места преко 10.000 бицикала. Реч је о реализацији акције „Велиб”, што је
скраћеница за „слободан бицикл”. То је део плана који је активирао париски градоначелник
Бертран Делано у жељи да се промене навике Парижана. У основи његове замисли нису
били туристи, већ грађани престонице.
Изнајмљивање бицикала је једноставно – бицикл се одабере и потом се унесе припејд картица у терминал који се налази на станици. Изабрани бицикл се након употребе
може вратити на било којој другој станици.

Покрајински секретар за
урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић
потписао је прошле недеље
уговоре са укупно 23 представника локалних самоуправа који су остварили право на бесповратна средства
на конкурсу за суфинансирање израде пројектно-техничке документације и по основу
конкурса за суфинансирање
израде планске документације. Реч је о укупно 25

лежности покрајинске администрације и администрација локалних самоуправа, јер
без синергије и заједничког
деловања како у јединицама
локалних самоуправа, тако и
Аутономне Покрајине Војводине у погледу рада на техничкој и планској документацији, нема значајних
инфраструктурних пројеката
– рекао је Галић, напомињући да се, поред ових конкурсних линија, средства

милиона динара, од чега је
једанаест уговора склопљено
са онима који су остварили
права на конкурсу за суфинансирање израде техничке
документације, а 21 уговор с
градовима и општинама који
су добили субвенције за израду планске документације.
– Иницијативе попут ових
важне су због укрштања над-

додељују и за области едукативних центара, као и за
области заштићених подручја односно заштите животне
средине.
Надлежни у секретаријату
истичу да су овакви конкурси веома важни, јер се јединицама локалне самоуправе
на овај начин пружа неопходна стручна помоћ.

ДАН ЕКОЛОШКОГ ДУГА

(Не) трошимо ресурсе!
Према сазнањима Мреже за
глобални отисак, човечанство је 2. августа искористило годишње ресурсе природе.
Реч је о резултатима међународне истраживачка организације која је прва увела
методу израчунавања еколошког дуга, а еколошки отисак
подразумева људске потребе
за свим природним ресурсима (вода, храна, ваздух, енергија и др.).
Стога је дефинисан Дан
еколошког дуга и он представља датум када годишња
потражња човечанства према природи премашује оно

Дана еколошког дуга за 11
дана, а смањење емисија
угљен-диоксида за 50 одсто
померило би овај датум за
чак 89 дана.
Према најновијим подацима, еколошки отисак по
становнику у САД је пао за
готово 20 процената у периоду од 2005. до 2013. године,
од када постоје последња
доступна мерења. Ова значајна промена повезана је
углавном са смањењем емисија угљен-диоксида. Вреди
истаћи да се Кина, земља с
највећим укупним еколошким отиском, у најновијем

што Земља може да регенерише у тој години. Према
истраживањима, људи тренутно користе ресурсе 1,7
пута брже него што екосистеми могу да регенеришу, а
трошкови овог глобалног
еколошког прекомерног трошења постају све видљивији
широм света (нестају шуме,
јављају се прекомерне суше,
оскудице воде, ерозије тла,
губитак биолошке разноврсности итд.). Стручњаци тврде да би смањење количине
хране која се баца за 50
одсто могло померити датум

петогодишњем плану чврсто
залаже за изградњу „еколошке цивилизације”, а да су
Шкотска, Костарика и Никарагва добри примери земаља
које убрзано раде на престанку коришћења фосилних горива у својим енергетским системима.

НИС ОБЈАВИО РЕЗУЛТАТЕ ПОСЛОВАЊА У 2017.

Сигурна и позитивна динамика
Реализација друге
фазе модернизације
Рафинерије Панчево
Инвестирано десет
милијарди динара
НИС је на Београдској берзи
представио резултате пословања за првих шест месеци 2017.
године. О пословном билансу
нафтног гиганта говорио је
Антон Фјодоров, заменик
генералног
директора
и
директор Функције за финансије, економику, планирање и
рачуноводство НИС-а. Он је
стручној јавности приказао
параметре пословања у првом
полугодишту текуће године и
напоменуо да је остварена
нето добит од 12,4 милијарди
динара, што је чак четири пута
више него у истом периоду
прошле године. Према његовим речима, захваљујући примени НИС-ових мера оперативне ефикасности, остварен
је овакав финансијски резултат. Такође, директор Функције за финансије, економику,

планирање и рачуноводство
истакао је да је НИС у првих
шест месеци текуће године
инвестирао десет милијарди
динара, што је девет одсто
више него у првих шест месеци прошле године.
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, поводом
објављивања резултата пословања за првих шест месеци
2017. године, рекао је:
– Финансијски резултати
НИС-а у првој половини године
показују сигурну позитивну

динамику. Настављамо са
инвестицијама. Компанија улази у активну фазу друге етапе
модернизације рафинерије у
Панчеву и убеђен сам да ће
нови развојни пројекти и даље
повећање ефикасности пословања обезбедити јачање позиције НИС-а на енергетском
тржишту Балкана.
У НИС-у истичу да је овогодишњи показатељ EBITDA за 71
одсто виши у поређењу с првим
полугодиштем 2016. године и
износи 22,5 милијарди динара.

Притом је ефекат програма
мера за повећање оперативне
ефикасности НИС-а на показатељ EBITDA у овом извештајном периоду износио 2,8
милијарди динара. С друге
стране, обавезе НИС-а по основу пореза и других јавних
приходa износиле су 80,3
милијарде динара, што је за
пет одсто више него у првих
шест месеци 2016. године.
Када је реч о производњи
нафте и гаса, руско-српски
нафтни гигант је за првих
шест месеци остварио производњу од 692.000 условних
тона, док је обим прераде у
рафинеријским постројењима
износио 1,6 милиона тона.
Укупан обим продаје нафтних
деривата у овој години је 1,6
милиона тона, при чему је
малопродаја у Србији забележила раст од два одсто у односу на првих шест месеци 2016.
године.
Да подсетимо, НИС већ
годинама објављује консолидоване резултате пословања, у
складу с међународним стандардима финансијског извештавања.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Мудрост

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, посматрајући
неке људе и њихове поступке, проглашавамо мудрим
поједине њихове одлуке и
резултате који из њих проистичу. Мудрост је начин на
који се успешни усклађују
са својим одлукама прихватајући их у потпуности. Они
не остављају врата за излаз
отворена и код њих не
постоји резервни план. Све
потешкоће и изазови који
настају на путу остварења
задатог циља решавају се у
ходу, сталним учењем и
развијањем нових вештина.
Некада покушавамо да
„преваримо” судбину стапајући се с масом „истомишљеника” и бирајући добро
обележене путеве које су
направили други, (про)дајући нам лажни осећај сигурности и недодирљивости. По
правилу, судбина искочи иза
неке кривине баш на оном
путу који смо изабрали да
бисмо је избегли, преварили,
да бисмо заварали траг. Тресне нас с толиком силином
да нам не преостаје ништа
друго до прихватања.
Некада животна ситуација
позатвара све излазе и онеспособи резервне планове,
усмеравајући фокус на једину ствар која представља све
што је важно и за шта се вреди борити. Најчешће је то
пут ка исцељењу или ка
некој промени (исхране,
партнера, професије...). Снага одлуке да се иде даље упркос лошој прогнози представља мудрост. Она није везана
за године, него за веровање у

себе и сопствене снаге. Не
постоје неизлечиве болести,
односи и везе, већ само људи
који не прихватају да је то
могуће. Људи који су постали једно са својим болестима, насилним везама, обезвређеним пословима, носе
све тежи терет својих живота
прихватајући га као судбину
која се не може мењати, јер
је „унапред одређена”. Прихватање своје судбине је најмудрија одлука коју можемо
донети. Тада схватамо да
имамо избор: наставити
даље крчећи себи пут кроз
свој живот (и своју патњу),
учити сасвим друге вештине
које су у складу с мудрошћу
коју откривамо у себи или
пак – одустати, предати се и
чекати да се догоди неминовно.
Мудрост је да одаберемо
пут када се нађемо на раскршћу живота и корачамо
њиме верујући у исправност
своје одлуке. Ако идемо
изабраним путем, а мислимо да би онај други био
бољи, стајаћемо у месту,
допуштајући да животне
прилике и догађаји неприметно клизе поред нас док
смо загледани уназад. Судбина је увек на нашој страни, мада је некима немогуће да у то поверују. Она нам
шаље лекције које нас уче
мудрости. Када препознамо „све што нас је снашло”
као прилику за лични раст
и развој, постајемо мудрији. Живот какав желимо,
можемо изградити тек када
прихватимо оно што имамо, ма колико нам се чинило да је то премало, болно,
непотребно...
Оног тренутка кад научимо да на туђи бес не одговоримо својим, саслушамо без
прекидања и приговора,
када волимо без предрасуда... постајемо мудри и
захвални судбини на свакој
лекцији због које смо постали бољи и себи и другима.
Прихватање или избегавање судбине – (мудра)
одлука је на вама!

Петак, 4. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН 26. „ЖЕНСКИ ДАН”

КОКТЕЛ СМЕХА И ИНЈЕКЦИЈА
САМОПОУЗДАЊА
Догађај организовао
ЖМИГ
Јога која изгледа
шашаво, али помаже
Зашто мислиш „не”,
а говориш „да”?
Колико су важни смејање,
самопоуздање и љубав према
себи – само су нека од питања
на која су у суботу, 29. јула, у
Градској библиотеци, на изузетно занимљив и креативан
начин одговоре понудиле Наташа Лукић, лидерка смех јоге, и
Бојана Алексић, педагог и
саветница у едукацији.
За ове теме било је заинтересовано око двадесет Панчевки, Београђанки и Вршчанки,
које су одлучиле да врело јулско поподне посвете дружењу
и едукацији на 26. „Женском
дану”, који је волонтерски
организовала Женска мировна
група Панчево (ЖМИГ).
Како насамарити мозак
– Смех јога је најмлађа дисциплина јоге, настала у Индији
1995. године. Њену основу чине
радост и дечја разиграност, а
ови осећаји активирају се кроз
четири елемента: певање, плес,
игру и смех. Научно је доказано
да се у случају смеха, био он
симулиран или стваран, на глави и врату активира чак 57
мишића и нерава који мозгу
шаљу сигнал да се особа смеје.
Мозак уопште не распознаје
разлику између правог, намерног смејања неком вицу или
реално смешној ситуацији и
смејања „на команду”. У оба
случаја он реагује на исти
начин: производи ендорфин,
шаље више кисеоника у сваку
ћелију тела и на тај начин се
јача имуносистем и читав организам боље функционише.
Дакле, без обзира на то да ли се
смејемо истински или само глумимо смех, физиолошке и психолошке предности су исте. У
смех јоги се, кроз вежбу, симу-

такав да заправо убрзо схватите
да сте заборавили на све што вас
је мучило пре доласка на час,
јер је апсолутно немогуће смејати се и бити несрећан истовремено – додала је Лукићева.
И заиста, утисци присутних
после овог необичног тренинга потврдили су ове речи –
смех јога можда делује шашаво, али заиста помаже да се
осећате срећно, растерећено,
лагано и полетно, а то је ефекат који ниједно средство које

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Свилене трепавице су савршене, али мулти-Д су још
лепше и гушће. Начин аплицирања свилених трепавица
познат је као „систем један
на један”, јер се на једну
природну лепи једна свилена. У случају мулти-Д трепавица групишу се три до шест
свилених длачица, које се
лепе на једну природну.
Мулти-Д трепавице разликују се од свилених по томе
што су тање и још мекше,
тако да су врло пријатне и
неосетне на оку.
Самим тим што се групишу на једној природној длачици, мулти-Д трепавице
дају и већу густину од свилених. Њихово лепљење траје
од сат до сат и по. Након
месец дана ради се корекција и тада се допуњују оне

трепавице које природним
путем отпадну, будући да је
њихов животни век од 30 до
90 дана.
Процес рада је сличан као
и код свилених трепавица.
Прво се одмасте очна зона и
трепавице, и то посебним
тупфером који на себи садржи супстанцу за разлагање
масноћа. То је неопходно да
би се лепак добро ухватио.
Потом се стави граничник
који служи да одвоје горње
од доњих трепавица. Специјалном L-пинцетом узима се
три до шест длачица и оне
се у снопу лепе на једну природну трепавицу. Наизменично се лепе на једно па на
друго око.
Посебна нега није потребна, осим што их понекад
можете очешљати, ако се
благо замрсе, специјалним
чешљићем који добијете у
салону. Постоји и посебна
маскара, која није неопходна, али је можете употребити када желите да још више
истакнете очи. Направљена
је на воденој бази и не оштећује нежну длаку трепавица,
а лако се може уклонити
само умивањем.
Ове трепавице изгледају
прелепо на очима, отварају
поглед и дају додатно самопоуздање.

сане су у три категорије: оне
које су везане за тело, у смислу
плеса, вежбања, зумбе, аеробика, затим оне које спадају у
уметничку категорију – декупаж, сликање и прављење
накита од папира, и оне које
обухватају лични раст и развој, те учење различитих
вештина, као што су прављење
блога, намештање бицикала
или писање пројеката.
„Женски дан” се доскора
приређивао уз финансијску

Заклињем се да од данас волим, поштујем и прихватам себе
нуди фармацеутска индустрија у данашње време не може да
вам пружи.
Преузмимо одговорност
У другом делу програма Бојана Алексић одржала је предавање на којем је присутне упознала с концептом феномена
љубави и самопоуздања и са
заблудама у вези с њима. Она
је рекла нешто више и о томе
колико је важно преузети
одговорност за свој живот,
открити снагу фокуса и моћ
захвалности, те отклонити
саботаже ега.
– Самопоуздање је концепт
или вештина коју свака особа
треба да изгради још у раном
детињству. Нажалост, системи
васпитања су различити и
некада доведу до тога да особа

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Мулти-Д трепавице

према себи. С друге стране,
потребно је и да освестимо
чињеницу да ништа не добијамо, нити треба да тражимо од
других, јер нас животне ситуације уче да је све у нама и на
нама. Важно је да, пре свега,
изградимо љубав према себи,
јер се на њој заснива самопоуздање. Када у томе успемо,
биће нам лако да постављамо
границе, да одређујемо приоритете и научићемо да престанемо да говоримо „да” онда

Олов ку међу зубе!

када мислимо „не” и обрнуто.
Треба увек да се сетимо да
стварање и одржавање добрих
међусобних односа не креће од
других људи, већ од нас самих
– додала је Бојана Алексић.
Заслужују подршку
Како је подсетила Маријана
Јовић, активисткиња ЖМИГа, „Женски дан” се у Панчеву
реализује већ три године, а
обухвата радионице које у
просеку једном месечно реализују жене за жене. Теме су
сваки пут различите и групи-

подршку Града, што, како су
организаторке напоменуле,
сада више није случај, те се сви
програми реализују волонтерски, уз наду да ће активности
ЖМИГ-а у наредном периоду
бити узете у обзир приликом
расподеле новца у оквиру пројектног финансирања. Судећи
по интересовању учесница
које посећују „Женски дан”,
али и по квалитету и броју
других активности ЖМИГ-а,
ова орга ни за ци ја сва ка ко
заслужује такву врсту подршке.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Салата од шаргарепе

Занимљиво је да у Јапану сви службеници у банкама примењују једну од техника смех јоге: сваког јутра ставе оловку међу зубе и држе је благо стиснуту петнаест минута.
– Тиме управо активирају мишиће и нерве задужене за
смех и шаљу сигнал мозгу да почне да лучи ендорфин.
Наравно, послодавци су ову технику увели не зато што превише воле своје раднике, већ због тога што им је потребна
добра услуга, а самим тим и задовољни службеници –
изложила је Наташа Лукић сјајну идеју, коју може применити и свако од нас.
лирани смех убрзо претвара у
онај прави, искрени и заразни –
објаснила је Наташа Лукић.
Као луд на брашно
Час јоге потрајао је сат времена. Група није причала вицеве
и шале, али је радила изузетно
занимљиве вежбице засноване
на дисању и активирању одређених група мишића, контакту очима, развијању рефлекса,
рекреацији и релаксацији.
– Смејемо се безусловно, без
разлога. Играмо се различитих
игрица и враћамо се у оно доба
кад смо били деца, када смо
живели у садашњем тренутку,
без брига о будућности или размишљања о проблемима из прошлости. Интензитет вежби је

Страну
припремила
Драгана

Кожан

изгуби веру у себе. А самопоуздање је управо то – скуп
животних вештина које је неопходно савладати да бисмо се
могли поуздати у себе и бити
свесни тога да можемо издржати све спољашње и унутрашње притиске, без обзира на
исход и последице. Да бисмо
изградили самопоуздање, важно је да смо фокусирани само
на сопствени живот и да прихватимо одговорност за своје
изборе, али и за последице
које из њих проистичу – објаснила је Алексићева.
Она је истакла да је од пресудног значаја за сваку особу
да себе прихвати као целовиту
личност и да пригрли не само
своје врлине већ и оно што
сматра својим манама.
– Потребно је да током дана
храбримо, бодримо и похваљујемо себе за сваки, па и најситнији успех, али и да, ако се
деси нешто што нисмо очекивали или желели, будемо благи

Шаргарепа се сматра једном од најздравијих врста
поврћа, а због својих бројних лековитих својстава
представља праву малу приручну апотеку.
Посебно се препоручује
деци, младима, трудницама
и старијим особама, јер
подстиче телесни развој,
јача кости и повећава
отпорност према инфекцијама. Као храна се користи у
целом свету, јер поред тога
што је здрава, шаргарепа је
и укусан додатак јелима. Да

би се сачували сви хранљиви састојци, не треба је
гулити, већ је добро опрати
је четкицом за поврће. За
исхрану се користи њен
корен. У сировом стању се
претвара у укусну грицкалицу, а у зависности од тога
како се припрема, једе се као
предјело, салата, главно јело,
па чак и као посластица.
Нутриционисти сматрају
да је најздравије конзумирати је рендану, па вам зато
препоручујемо ову сјајну
салату.

Потребно: 350 грама младе шаргарепе, 70 грама сувог грожђа, две
супене кашике маслиновог уља, сок од једног лимуна и со.
Припрема: шаргарепу опрати и благо очистити, а затим је грубо
нарендати. Додати суво грожђе, маслиново уље и сок од лимуна.
Посолити по сопственом укусу и све добро промешати.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ЧИЈЕ ЈЕ СРЦЕ ПЛАВЕ БОЈЕ
Међународна
фото-кампања
реализована
и у Панчеву
Инфо-тачке
постављене
на пет локација
Тим за борбу против трговине
људима Теренске јединице
Црвеног крста Панчево био је
и ове године једна од бројних
организација које су се придружиле обележавању 30. јула
– Светског дана борбе против
трговине људима, а наше
суграђанке и суграђани имали
су прилику да у недељу по
подне прођу чувеном „Рутом
плавог срца”.
Волонтери Црвеног крста су
с фото-оквирима у облику
плавог срца дочекивали Панчевке и Панчевце на пет локација – од зграде Црвеног
крста, преко Градског парка и
Аутобуске станице, до Народне баште и „Авив парка”.
У информацији је спас
Пролазници који су се затекли
на овој рути имали су прилику
да се информишу о проблему
трговине људима, али и да се
фотографишу иза плавог срцоликог оквира, формирајући и
рукама облик срца, као знак
подршке жртвама трафикинга.
Поред тога, волонтери су
информисали грађане о овом
проблему, ризичним ситуацијама које могу указивати на
трговину људима, али и о адекватним мерама опреза.
– Одзив суграђана за фотографисање није био тако велики као претходних година, али
су сви веома заинтересовано
одговарали на питања из анкете

коју су припремили наши
волонтери. Тиме смо проверили колико су људи информисани о овој теми, попричали смо
с њима и разменили искуства.
Све фотографије које су направљене, заинтересовани могу
погледати на „Фејсбук” страници „Тим за борбу против трговине људима Теренске јединице ЦК Панчево”. Наравно,
добродошли су и сви они који
желе да се придруже нашем
тиму. Они могу доћи на неки
од наших састанака, који се
одржавају уторком, од 20 сати,
у просторијама Црвеног крста
у Улици Жарка Зрењанина 15
– рекла је Ања Цветковски,
координаторка Тима за борбу
против трговине људима.
Едукација школараца
Она је додала и то да је изузетно
важно да се овакве акције спроводе, јер се на тај начин подиже

свест о опасностима које вребају од трговаца људима.
– Трудимо се да током читаве године организујемо едукативне програме, који су конципирани тако да обухватају
све генерације. Веома смо
поносни на то што нас људи
већ увелико препознају. У
недељу нас је обрадовало то
што смо од многих суграђанки
и суграђана чули да су они већ
били учесници у акцији „Рута
плавог срца” и претходних
година. Када је реч о нашим
наредним активностима, оне
ће уследити почетком школске године, када ћемо наставити са едукативним радионицама у основним и средњим
школама. Такође, 18. октобра
ћемо, као и увек до сада, на
пригодан начин обележити
Европски дан борбе против
трговине људима – најавила је
Ања Цветковски.

Акција „Рута плавог срца”
део је глобалне кампање „Плаво срце” („Blue Heart Campaign”), коју је Канцеларија Уједињених нација за питања
дроге и криминала (UNDOC)
покренула с циљем да подигне
свест јавности о значају борбе
против трговине људима и да
подстакне људе да се активно
укључе у заустављање овог
злочина, те да покажу солидарност са жртвама носећи
знак плавог срца.
Овај симбол указује на тугу
оних који су пали у канџе трафикинга, али и на ледена срца
бескрупулозних злочинаца
спремних да купују и продају
друга људска бића. Плава је и
боја Уједињених нација, те
симболише и нулту толеранцију те организације на злочине усмерене против људског
достојанства.
Д. Кожан

НАЈВЕЋА МЕЂУНАРОДНА РЕГАТА ПРОЛАЗИ КРОЗ НАШУ ВАРОШ

Кајакаши веслају Дунавом до Црног мора
Најстарија и највећа, 62. међународна спортско-рекреативна и
туристичка кајак, кану и веслачка регата проћи ће 4. августа кроз
Панчево и Старчево.
Више од 120 кајакаша кренуло је 24. јуна из Инголштата
у Немачкој на пут дуг више од
2.500 километара, а циљ им је
место где се Дунав улива у
Црно море. Кајакаши из многих држава камповаће током
75 дана, колико регата траје, у
многим местима дуж Дунава, а
у дванаест српских градова
имаће по један слободан дан,
који ће искористити за разгледање околине, излете, снабдевање и одмор после напорних
етапа. Регата пролази поред

десет, а зауставља се у осам
земаља.
Прва станица у нашој земљи
била им је у Апатину, граду који
има уређену марину с пристаништем.
Регата је прошла и Богојево,
Вуковар, Бачку Паланку, Нови
Сад и Стари Сланкамен. У
Београду, на Ади Хуји, била је
2. и 3. августа, а 4. августа
запутиће се у Смедерево, када
ће проћи и кроз Панчево и
Старчево. Након Смедерева
рута иде преко Великог Градишта, Добре на Дунаву, Доњег
Милановца, Текије и Кладова,
а 12. августа учесници регате
испловљавају из наше земље.
М. Д.

ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

Јабучани не дају трон
Надметањем у Јабуци поводом
сеоске славе Свети Илија настављен је „Куп Панчева”, такмичење у гађању глинених голубова, које се одвија под окриљем
Ловачког удружења Панчево.
Веома топло време није
омело такмичаре да изађу на
полигон за гађање, а конкуренција је била врло јака,
пошто се на ватреној линији

појавио велики број појединаца, али и екипа.
Јабучани су се показали као
изузетни домаћини, јер су угостили преко 100 својих пријатеља, али и као одлични стрелци,
па су и овог пута тријумфовали
у екипној конкуренцији. Друго

место освојила је екипа из
Банатског Брестовца, а трећи
је био тим из Пландишта.
У појединачном надметању
тријумфовао је Чедомир Плеић, сребрно одличје зарадио је
Марјан Стоилковић, а бронзом се окитио Влатко Цепера.

До краја надметања под
називом „Куп Панчева” остало
је још шест турнира, а наредно
окупљање ловаца заказано је
за недељу, 6. август, када ће
такмичење бити одржано у
Старчеву.
А. Ж.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Онлајн девојка солира” Зои Саг
Пени Портер после раскида
с Ноом одлучује да поради
на себи, нађе нове занимације, окружи се пријатељима и упознаје нове људе.
Док то чини, схвата да
никад неће бити срећна у
вези с младићем ако најпре
не научи да буде срећна у
својој кожи и побрине се да
оствари своје снове.
Иако пати за Ноом, солирање јој прија зато што
постиже неколико циљева
који су раније деловали
недостижно и све више
напредује с фотографијом.
Међутим, тешко је да
оригинална и лепа девојка
попут ње не западне за око
неком младићу. Наравно,
таква пажња подстиче њено

самопоуздање, али је ли
Пени спремна да се одрекне
солирања које јој доноси
много предности? И, што је
још важније, је ли спремна
да преболи Ноу Флина?

Два читаоца који до среде, 9. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Какве књиге читате
деци?”, наградићемо по једним примерком књиге „Онлајн девојка
солира” Зои Саг. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Дама с камелијама”
Александра Диме
„Та ми је љубав толико пореметила живот да су ми тренуци које сам проводио
далеко од Маргерите били
дуги као године, те сам осећао потребу да их сагорим на
пламену било какве страсти
и да их проживим тако брзо
да их и не запазим.”
Заљубивши се у чувену
париску куртизану Маргериту Готје, адвокат из угледне породице Арман Дивал
успева да у њој дотакне преостали делић чистог срца и
увери је да љубав може бити
безусловна. Међутим, упркос дубокој љубави, страсти
и пожуди, догодиће се преокрет који нико није очекивао. Може ли љубавни занос
бити јачи од стега које намеће друштвени поредак?
Јунаци ове приче упознаће
се са свим лицима љубави, од

најлепшег до најружнијег.
Када више не буду могли да
владају сопственим срцем,
оно ће завладати целим
њиховим бићем. Тада ће се
њихова љубав преточити у
наду, па у сан, а напослетку
у искупљење живота.

Два читаоца који до среде, 9. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како бисте описали омиљену
летњу посластицу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Дама с
камелијама” Александра Диме. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Светска
и домаћа салата
У прошлом броју нашег
листа питали смо како правите воћну салату. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Неко ко ме воли” Елен
Мари Вајзман за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Редовно уносим воће, а
моја супер ма ши на (сто мак) прави воћну салату.”
060/6672...
„Кад је пун новчаник, од
тропског воћа, меда, слатке
павлаке и пржених лешника
– то је светска варијанта. Кад
је новчаник скоро па празан,
од воћа са акције, с мало
шећера и шлагом из кесице
– то је здрава домаћа варијанта. Пријатно!” 066/3525...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на

питање која књига је на њих
оставила најјачи утисак у
последње време. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Јутарња грозница”
Петера Гардоша.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од
наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Најјачи негативан утисак: књига бајки коју је пријатељица купила сину. У једној од њих постоји сцена где
џин коље своју децу и оставља их у локви крви! Скандал!” 064/1596...
„Посебан утисак на мене
остављају све књиге с посветом на првој страници.
Какве год да су, мени су најдраже, јер ме подсећају на
дивне људе које волим и
који ме воле.” 064/2803...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.
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ПРОШЛОГ ПЕТКА У НАШЕМ ГРАДУ

ЖЕНА СПРЕЧИЛА ЛОПОВЕ
ДА ОПЉАЧКАЈУ МЕЊАЧНИЦУ
Наша суграђанка се
супротставила
крадљивцима
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Најчешће гину млади
Од укупног броја саобраћајних незгода у последњих
пет година у више од педесет одсто су учествовали
млади возачи, а више од
двадесет одсто погинулих
била су лица стара између
шеснаест и тридесет година
– објавила је Агенција за
безбедност саобраћаја.
Најчешћи разлози због
којих је долазило до незгода
са учешћем младих били су
вожња ноћу и викендом,
непоштовање прописа о

дозвољеној брзини, узимање
алкохола и невезивање
сигурносних појасева.
Утврђено је да су кључни
фактори који утичу на честа
страдања младих возача у
саобраћају њихово неискуство и жеља за доказивањем.
Поводом тога Агенција за
безбедност саобраћаја покренула је кампању „Ум на
друм”, с циљем да промени
ставове младих возача у
вези с њиховим понашањем
у саобраћају.

ОД 31. ЈУЛА

Повезани судови
и полиција
Од 31. јула повезани су
компјутерски системи полиције, судова и јавних тужилаштава, као и регистар
адреса грађана. То је омогућено захваљујући томе што
су министри правде и уну-

трашњих послова потписали Протокол о eлектронској
размени података.
Поред тога што ће повезивање компјутерских система
допринети брзој размени

података о прекршајним и
кривичним делима између
полиције и правосуђа, запослени у тим институцијама
моћи ће и да сваког тренутка виде у којој фази су судски поступци поводом поднетих кривичних и прекршајних пријава, да ли су
особе против којих су оне
поднете већ раније осуђиване и да ли су упућене на
издржавање казне.
Те информације су до сада
размењиване слањем писмених докумената, због чега се
дешавало да протекне много
времена док не стигну до
крајњих корисника.
То је утицало и на дужину
трајања судских поступака,
јер су они често пролонгирани с обзиром на то да су
странке одуговлачиле с давањем изјава судијама и тужиоцима. Сада су створени услови да тога више не буде и да
се рочишта заказују у знатно
краћим роковима.

РЕЗУЛТАТИ АКЦИЈЕ АУТО-МОТО
САВЕЗА СРБИЈЕ

Мање неисправних
возила

Због тога је повређена
и исечена ножем
Светлана Ратковић, супруга
власника мењачнице „Кум”,
која се налази у Улици Милоша Обреновића, спречила је
двојицу лопова прошлог петка, у 10.41, да опљачкају тај
објекат.
Иако су јој запретили
ножем и рекли да ће пуцати у
њу уколико им не да новац,
она их није послушала и пружила им је отпор.
Један од лопова ју је најпре
давио, а онда ју је два пута
ударио у уста и по глави
песницом на коју је ставио
дрвени „боксер”. То му није
било довољно, па ју је ножем
исекао по десној руци, усни и
бради. Након тога лопови су
истрчали из мењачнице и
побегли.
Пре него што су са две стране ушли у мењачницу, лопови
су једно време стајали у близини и осматрали ко у њу улази и колико дуго се задржава.
Када су ушли унутра, обојица
су имали спуштене качкете на
главама да би им се што мање
видела лица, а један је држао

нож. Да не би оставили отиске
иза себе, један од њих је на
једној руци имао хируршку
рукавицу, а други је навукао
рукавице на обе руке.
Непосредно пре уласка
лопова у мењачницу у њој је
била жена с малим дететом у
колицима. Сачекали су да она
оде и ушли су кад унутра није
било никога. Будући да је
супруга власника оставила
отворена врата која воде до
самог пулта, јер је чекала
муштерију с којом се претход-

но договорила, ушли су у простор иза стакла.
Један од њих тада је скинуо
ранац који је носио на леђима и
спустио га је на пулт. Да је
лопове изненадио Светланин
отпор, потврђује то што је мало
недостајало да у журби при
изласку забораве ранац. Када су
кренули ка излазу, један од њих
се вратио да га узме, а онда су
на вратима налетели на следећу
муштерију која је улазила. На
срећу, нису је дирали и удаљили су се у непознатом правцу.

Светлана Ратковић је у изјави за „Панчевац” рекла да осећа потребу да посаветује власнике свих мењачница у
нашем граду:
– Ја сам реаговала импулсивно и не бих се тако понела
када бих то доживела други
пут. Апелујем на моје колеге
да стално буду на опрезу, а да
се, уколико им се деси нешто
као мени, не понашају као ја,
јер живот више вреди од пара
и нема цену.
Она је додала да мењачница
„Кум” ради петнаест година у
Панчеву и да пре прошлонедељне пљачке није било никаквих проблема у раду.
Неуспели покушај пљачке
мењачнице још једном намеће
питање да ли наша држава
треба законима да заштити
неповредивост приватне имовине и да омогући да у случајевима када је она угрожена,
власници имају право да је
бране на све начине, па и
оружјем.
Ако су приватна својина и
неповредивост приватних поседа одавно светиње на Западу, зашто тако није и у Србији? Када би лопови знали да
уколико покушају да покраду
нечију кућу, радњу или стан,
то могу платити животом,
питање је да ли би се олако
одлучивали да краду.

ИЗРЕЧЕНА СУДСКА КАЗНА ЗА НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Десет месеци притвора за напад на супругу
Веће Основног суда у Панчеву
којем је председавао судија
Бојан Величковић изрекло је
5. јула првостепену и неправоснажну пресуду којом је И. К.
(1975) кажњен с десет месеци
кућног затвора, без обавезе
ношења електронске направе
којом се ограничава кретање.
У образложењу те одлуке
пише да је он кажњен зато
што је 5. марта прошле године
тешко повредио ножем супругу С. С. у њиховом стану и
више пута је ударио, претећи
јој у присуству њихове деце. О
том случају су писали и извештавали сви медији у Србији
и истицали га као драстичан
пример насиља у породици.
У судској одлуци се наводи
и да је осуђеном забрањено да
контактира са супругом, да се
састаје с њом и да јој прилази
на одстојање које је мање од
сто метара.

У моменту напада на супругу И. К. је био у стању средњег
степена пијанства, са 1,68
промила алкохола у крви, али
то, како је суд оценио, није у
већој мери утицало на степен
његове урачунљивости.
Током суђења је утврђено да
је он најпре дошао до кревета
на коме је његова супруга

лежала заједно с њиховим
десетогодишњим сином, а
онда је почео да се свађа с
њом и да је вређа. У једном
тренутку ју је ударио у лице.
Тада се пробудила њихова
петнаестогодишња ћерка, која
је спавала у другој соби. Она је
дошла до кревета у коме су
лежали њена мајка и млађи

брат и легла поред њих у жељи
да их заштити.
Не само да то није утицало
на окривљеног већ је он после
тога отишао у кухињу, узео
нож и вратио се у собу у којој
је била његова супруга с
децом. Једанаест пута ју је
исекао ножем по грудима,
врату и десној руци, и пресекао јој је лигаменте на десној
руци, због чега је остала трајни инвалид. Престао је да је
удара само захваљујући деци
која су плакала и молила га да
је не убије.
Након тога дошле су Хитна
помоћ и полиција. За И. К.
одређен је најпре дводневни, а
потом и једномесечни притвор,
у коме је био до 4. априла.
Током истражног поступка бранио се са слободе. И он и „друга
страна” имају право жалбе на
изречену пресуду од десет
месеци кућног притвора.

ПОКРАЈИНСКИ И ГРАДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ НЕУМОЉИВИ

Мајка погинулог борца не може да добије пензију

Резултати овогодишње акције
„Исправно возило – безбедно
возило”, током које је прегледано 5.000 аутомобила у центрима за техничке прегледе,
бољи су од прошлогодишњих,
што значи да возачи воде
више рачуна о исправности
својих возила – саопштио је
Ауто-мото савез Србије.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

АМСС, један од организатора акције (други је била
Управа саобраћајне полиције МУП-а Србије), објавио је
и да су се за овогодишњу
проверу техничке исправности, која је спроведена од
19. до 24. јуна и била је бесплатна, јављали највише
власници старијих аутомобила који претпостављају да
су они покварени.
Што се тиче кварова који су
откривени и у овој и у претходној акцији, код највише
аутомобила били су неисправни светла и кочнице.

Покушај наше суграђанке Лолице
Вишњички да оствари право на породичну инвалиднину која јој припада по закону јер је њен син Драган погинуо у рату
1992. године, недавно је пропао други
пут.
Најпре ју је одбила покрајинска администрација у Новом Саду, а онда и Градска управа у Панчеву.
Подсећамо, „Панчевац” је недавно
писао о овом случају. Објавили смо да је
за надлежне, изгледа, проблем у томе
што је Драган Вишњички изгубио живот у
Сарајеву борећи се у униформи војске
Републике Српске с припадницима
муслиманских оружаних формација.
Уколико би евентуално добио пензију,
тиме би била оспорена тврдња коју је
државно руководство Србије понављало
деведесетих година да Србија нема никакве везе са оним што се тада дешавало у
Босни и Хрватској и да није у рату.
– Службеницима у Новом Саду показала сам лекарску потврду о синовљевој
погибији у борбама с муслиманским јединицама, потврду о томе коју је издала вој-

ска Републике Српске, изјаву једног сведока из Босне којом се његова погибија
потврђује, уверење да је до одласка у рат у
Босни живео овде у Панчеву заједно са
мном и мојим супругом. Међутим, испоставило се да им ти папири нису довољни

и због тога су ме одбили – изјавила је
Лолица Вишњички.
Када је реч о разлозима због којих је
одбијена у Градској управи у Панчеву, у
решењу које је добила од надлежних
пише да уверења о погибији њеног сина
која јој је издала војска Републике Српске
нису валидан доказ. Наводи се још један
разлог због којег мајка Драгана Вишњичког не може да добије пензију, а то је
податак да није изгубио живот борећи се
за Савезну Републику Југославију (како
се званично звала државна заједница коју
су чиниле Србија и Црна Гора у време
рата у Босни и Херцеговини).
У решењу Градске управе подсећа се и
да се Југословенска народна армија на
основу одлуке државног руководства
наше земље повукла из Босне и Херцеговине 19. маја 1992. године, а да је Драган
Вишњички погинуо 29. августа те године.
Поводом овог случаја тражили смо
изјаву надлежних у Градској управи.
Тамо нам је речено да је у току управни
поступак и да до његовог завршетка нико
ништа не може да коментарише.
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ПОЧЕЛИ СТАРЧЕВАЧКИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

МНОГО УЗБУЂЕЊА ОКО ДВЕ СЛАВЕ
А на „Екс-Ју рок
фесту” Нено Белан
и Блажа
Двадесет други „Дани дружења”, које приређује Месна
заједница Старчево у сарадњи
сa институцијама, удружењима и клубовима, почели су у
петак, 28. јула, када је одржано надметање у кувању пасуља, а прва три места освојили
су Златко Костић, Милица
Пејчев и екипа „Жабара”. Увече је на Тргу неолита музику
пуштао ди-џеј Гуле.
Сутрадан је на истом месту
одржана показна вежба Добровољног ватрогасног друштва
Старчево, чији је подмладак
приказао гашење почетног
пожара. По подне су на стадиону у ревијалној утакмици
ветерани „Борца” изгубили од
„Русанде”, а дан је поново
окончан на Тргу, и то наступом
домаћег тамбурашког оркестра „Неолит”.
Сеоска слава Огњена Марија
обележена је у просторијама
Месне заједнице резањем славског колача и скромним коктелом, којем су се одазвали бројни представници установа и
удружења, као и други гости.
Прослави су се прикључили
локални пчелари, воћари, виноградари, дестилери, голубари и
одгајивачи ситних животиња,
тако што су направили живописну изложбу на Тргу.
Истог поподнева први тим
„Борца” одиграо је нерешено с
београдским „Дорћолом”, нешто касније на великој бини на
Тргу наступио је дечји мађионичар Игор Трифуновић, што
је привукло велики број веселих малишана, а добро расположење настављено је на
вашару у центру и у угоститељским објектима.

Банатски Брестовац: Иако је
изгледало да ове године неће
бити „Паприкијаде”, Месна
заједница покушава да нађе
начин да се то ипак догоди.
Дом културе је од градског
секретаријата за културу
добио новац за набавку видео-бима.
Банатско Ново Село: Интернационално такмичење у спремању говеђег гулаша „Бангул
7” приређено је у недељу, 30.
јула, у организацији неформалне групе „Банатски троугао”. Исте вечери на платоу у
центру концерт је одржао јагодински „Дуо, трио, кватро”. О
хуманом гесту Новосељана
који волонтерски граде кућу
породице Крајњан сазнао је и
РТС и о томе је недавно направио прилог.
Почело је кулинарским надметањем
Програм славског дана завршен је турниром у виртуелној
кошарци, на којем је победио
Лука Костић, испред Живојина
Ковачевића и Николе Станојевића.
На турниру у доминама одржаном у понедељак, 31. јула,
најбољи су били Милутин Апостоловић, Зоран Радоичић и
Миро Вукмировић. Те вечери
наступио је тамбурашки састав
„Војвођански сан”.
И наредних дана Старчевци
могу очекивати бројна узбуђења. Тако ће већ у четвртак, 3.
августа, бити одржано такмичење у пикаду, а увече, на Тргу,
концерт народне музике Ивана
Кукоља, Данке Стоиљковић и
оркестра „Панчевци”. Сутрадан ће бити приређени турнири у шаху и малом фудбалу,

такмичење под називом „Ја
имам таленат” и дечја представа „Принцеза и жабац”.
Током викенда биће организована надметања у кувању
овчијег гулаша и рибље чорбе,
затим турнири у гађању глинених голубова, рагбију и пикаду
– дисциплина „крикет”, а у
вечерњим часовима на Тргу ће
наступити мажореткиње и
трбушне плесачице (субота),
као и акустичар Тођа (недеља).
Наредних дана на програму
ће бити и турнири у јамбу,
бацању камена с рамена, стоном фудбалу, одбојци на песку
и обарању руку. На Тргу неолита биће одржано и вече с глумцем Јовицом Јашином (понедељак), а удружење „Пагун”
приредиће презентацију Старчева између два рата.

Црквена слава Свети Пантелејмон пада у среду, 9. августа,
када ће, поред вашара и других
садржаја око истоименог храма, на стадиону играти
„Борац” и ОФК „Београд”, док
ће Нада Попаз певати евергрин
на Тргу.
Програм „Дана дружења”
биће настављен сутрадан
меморијалним такмичењем
„Котлић код Андре”. Увече ће
почети и „Екс-Ју рок фест” на
Тргу неолита, а хедлајнери ће
бити Нено Белан и „Фјуменси”,
док ће у петак поново направити шоу Инспектор Блажа и
„Кљунови”.
Опширније информације о
програмима и такмичењима
могу се добити на бројевима
телефона Месне заједнице:
630-010 и 631-144.

ПРЕМА ПОСЛЕДЊИМ ОДЛУКАМА ГРАДСКИХ ОРГАНА

Иванову – асфалтирање улице и паркинга,
Новом Селу – капела
На последњим окупљањима
одборника Скупштине града
Панчева и чланова Градског
већа, поред осталих, донете су
и одлуке о изменама финансијских планова за два села.
Једна од њих је Месна заједница Иваново, која ће након ребаланса буџета усвојеног на седници највишег органа бити у прилици да у скорије време реализује две капиталне инвестиције.
Први човек тог села Јошка
Дудуј каже да ће овим бити
знатно побољшана инфраструктура у најмањем панчевачком
месту.
– Реч је о асфал ти ра њу
Рибарске улице и изградњи

Месне актуелности

пар кин га испред ста ди о на,
за шта ћемо на располагању
има ти укуп но око осам
милиона динара. Поред тога,
Градско веће одобрило нам
је новац за пла те тре ћег
комуналног радника. Он је и
досад повре ме но оба вљао
бројне послове, попут уређења зелених и јавних површина, одношења смећа, одржава ња гро бља... Тиме смо
донекле поправили ситуацију у том смислу, будући да
смо једина месна заједница
која нема комунално предузеће, а наше село простире се
на три де се так хек та ра –
истакао је Дудуј.

На седници Градског већа
кориговане су још неке ставке
финансијског плана те месне
заједнице, па је за пројектно
планирање издвојено нових
двеста осамдесет хиљада
динара, за материјал – сто
тридесет, за специјализоване
услуге – шездесет...
Друго место чији је финансијски план измењен, јесте
Ново Село. Градска скупштина је већином гласова донела
одлуку да се за предстојећу
изградњу капеле на православном гробљу обезбеди сав
неопходан новац.
Према речима Недељка
Топића, председника тамо-

шње месне скупштине, на
постојећих десет милиона
динара додато је још пет.
– На тај начин требало би да
затворимо финансијску конструкцију за добијање важног
објекта и посао завршимо по
систему „кључ у руке”. Очекујемо да ће надлежне градске службе ускоро расписати јавну
набавку и да ће радови почети
што пре – најављује Топић.
Када је реч о измени
финансијског плана тог места,
на последњем састанку Градског већа придодата је само
једна ставка – „репрезентација”, за коју је издвојено четрдесет хиљада.

ста, када је приређена изложба радова малишана из
Србије, Македоније, Црне
Горе, па чак и из Њујорка. У
склопу прославе славе Свети
Илија, већ су одржана такмичења у гађању глинених
голубова и у риболову за
децу од седам до четрнаест
година, као и књижевно вече
у организацији Драгана Петковића, а већина догађаја
уприличена је 2. августа,
када је наступио чувени
македонски дует Селимова–
Желчески. „Фијакеријада”
ће бити одржана у петак, 4.
августа, од 13 сати, у организацији Ергеле „Величковић”.
Качарево: Наступом фолклорних и певачких група у
уторак, 1. августа, обележен
је Илинден у организацији
Удружења Македонаца „Вар-

Долово: Манифестација „У
смирај дана” реализована је
од 22. до 30. јула на Леанци у
Делиблатској пешчари. Код
цркве Водице служена је
литургија уз присуство великог броја људи. ДВД је обележио славу у среду, 2. августа,
у својим просторијама.
Глогоњ: КУД „Веселија” наступио је на концерту у румунској
Дети у недељу, 30. јула. Фолклорна секција Дома културе
учествовала је у уторак, 1. августа, у обележавању Илиндена у
Качареву, два дана касније и у
Сефкерину поводом сеоске
славе, а наредних дана ће ићи
на заслужени излет.
Иваново: На последњој седници Скупштине града у склопу
ребаланса донета је одлука о
финансирању асфалтирања
Рибарске улице и паркинга
испред стадиона. У припреми
је обележавање сеоске славе
Велика Госпојина. Удружење
естрадних уметника „Балкан” почело је да прима нове
чланове, а информације се
могу добити на телефон
064/180-42-08.
Јабука: Десета међународна
дечја ликовна колонија одвијала се од 29. јула до 1. авгу-

дар”. Притом је одржано и
такмичење у шаху, што је
пратила пригодна изложба
на платоу у центру села.
Омољица: Четрдесет седми
фестивал „Жисел” биће уприличен предстојећег викенда: у
петак, 4. августа, у 20.30, биће
отворен Салон уметничке
фотографије у Дому културе,
сутрадан на истом месту и у
исто време почеће и Међународни фестивал аматерског
филма, а награде ће бити
додељене у недељу, 6. августа,
од 21 сат. Сваке вечери од 22
сата одвијаће се музички и
забавни догађаји.
Старчево: Брестовачки аутор
Здравко Симијоновић отворио је изложби фотографија
под називом „Земља банатска” у уторак, 25. јула, у галерији „Боем”. Двадесет други
„Дани дружења” стартовали
су у петак, 28. јула, а програми
ће трајати све до 13. августа.

УЧЕСТАЛИ ПОЖАРИ НА ЈАБУЧКОЈ ДЕПОНИЈИ

Камерама против
пиромана

ЈОШ УВЕК ТРАЈЕ АКЦИЈА ПЛЕМЕНИТИХ НОВОСЕЉАНА

Кућа Крајњанових стигла до крова
Многи племенити Новосељани су крајем прошле и почетком текуће године покренули
велику акцију за помоћ трочланој породици Крајњан,
настањеној у Улици 7. јула
број 12. На тој адреси дуго је у
тотално оронулој кући живела болесна мајка с два малолетна сина, без прихода и
било какве друге редовне
помоћи.
Најпре је основано удружење грађана „Феникс”, са идејом да се бави искључиво

Страну припремио

Јордан
Филиповић

хуманитарним активностима.
Од тог момента почела је све-

општа кампања унутар и ван
села, па је, уз ангажовање

многих, уместо срушене грађевине почео да ниче сасвим
нов објекат од деведесет квадрата. Захваљујући волонтерском раду и добровољним
прилозима у износу од око два
милиона динара, зграда је
стигла до крова, рачунајући и
постављање изолације и олука. Још увек је у току прикупљање новца за набавку црепа, након чега ће уследити
унутрашњи радови.
Да се о овом хуманом гесту
далеко чуло, говори и долазак
екипе РТС-а, која је о томе
приредила опширан прилог.
Акција и даље траје, а сви
који желе да помогну на било
који начин, могу се јавити на
број телефона 060/56-55-590.

И поред учесталих апела
Месне заједнице Јабука и
ЈКП-а „Вод-ком”, поједини
бахати појединци наставили
су да пале смеће на локалној
депонији. То је изазвало нове
пожаре, до којих нарочито
ових врућих летњих дана веома лако долази, а познато је
да такве ситуације могу изазвати нимало наивне хемијске реакције.
Ипак, захваљујући правовременој интервенцији гашења, у којој су учествовали
Ватрогасна станица Панчево, локално Добровољно
ватрогасно друштво и вла-

сник специјализоване машине, ватра је локализована и
стање на сметлишту стављено је под контролу.
Због свега тога Месна
заједница још једном позива
суграђане да буду разумни и
престану да пале депонију,
јер тако нарушавају здравље
свих грађана. У супротном
ће надлежне службе бити
приморане да кажњавају
виновнике пожара.
С тим у вези ЈКП „Вод-ком” планира да на поменутој локацији постави видео-надзор, што ће пироманима
знатно отежати „посао”.
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КУЛТУРА
УСПЕШНА АКЦИЈА ЗА ПОМОЋ ВЛАДИ ЂОРЂЕВИЋУ

Културни телекс

МЛАДИ КАРИКАТУРИСТИ
ОТВОРЕНОГ СРЦА

Музика
Четвртак, 3. август, 21 сат, плато испред Културног центра:
концерт састава „Влада и Бајка”.
Петак, 4. август, 21.30, башта Дома омладине: концерт Бети Ђорђевић и бенда „Београдски џез трио”.
Субота, 5. август, 21.30, башта Дома омладине: бенд „Стерео банана” и ди-џеј Raid.
Недеља, 6. август, 21 сат, плато испред Културног центра:
„James Brown Trubute Belgrade”.
Четвртак, 10. август, 21 сат, плато испред Културног центра: концерт састава „Наш начин” с гостима.

Представе
Субота, 5. август, 20 сати, двориште Народног музеја: представа „Помахнитали” у извођењу Татјане Кецман и Милоша
Ђорђевића.

Тематски програм
Уторак, 8. август, 11 сати, Народни музеј: бесплатне дечје
креативне радионице „Колаж – животиње од папира”.

ЛИКОВНИ САБОР НА ПАЛАМА

Признање за
Драгослава Хусара
На четвртом Ликовном сабору на Палама, који је одржан од 9. до 14. јула, награду
за најбоље уметничко дело у
конкуренцији петнаест уметника из Републике Српске,
Србије и Хрватске добио је
сликар из Панчева Драгослав Хусар.
За насликани пејзаж, рађен техником акварел, познати сликар из Панчева добио је новчану награду у износу од две стотине евра и
сликарско писмо.
Поред награђеног уметника, учествовао је и велики
број сјајних ликовних аутора из нашег града, међу којима су Чедомир Кесић,
Емил Сфера, Милан Панић,
Милосав Урошевић...

Ово признање има посебну тежину, јер уметници сами бирају рад који ће понети титулу најбољег уметничког дела.
– Веома ми је драго. Заиста
сам био затечен овом одлуком, награда је посебна јер
долази од мојих колега сликара – рекао је Драгослав Хусар.
Он је додао да од 1997.
сваке године посећује ликовну колонију на Палама,
коју сматра једном од најбољих ликовних колонија на
овим просторима.
Слике с Ликовног сабора,
као и ранијих година, остаће
у легату Удружења љубитеља уметности Пале, које је и
организатор овог сликарског дружења.

избор

МОЈ
МОЈ
Човек по имену Уве
Ана Поповић,
маркетинг менаџер
МУЗИКА: На мојој плејлисти
у последње време се налази
британски састав „Arctic
Monkeys”. Тај бенд је основан
2002. године, с певачем и гитаристом Алексом Тарнером
на челу. Песме „When the
Sun Goes Down”, „R U Mine”,
„Dancing Shoes”, „Stop the
World I Wanna Get off with
You” и многе друге заиста су
право музичко освежење,
прави гаражни звук који увек
прија мом укусу. То је један
од ретких бендова који заиста носе тотално лудачку
енергију и то успевају да пренесу на публику. Мислим да
су овакви бендови будућност
музичке сцене, јер њихова
музика, како ја волим да кажем, има душу и као таква
она може да иде само узлазном путањом.
КЊИГА: „Човек по имену
Уве” шведског писца Фредрика Бакмана говори о једном, како сам писац каже,
џангризалу, човеку који је
мрзовољан и огорчен, ноћна
мора за свој комшилук. Незадовољан је системом, право
старо закерало, и не мрзи га
да свако јутро иде по комшилуку и проверава ко је и како
разврстао ђубре, јер је раније
био председник кућног савета, па су му остале те старе
навике. Иза свега овога стоји
један човек којем је заправо
цео свет срушен након смрти супруге Соње, која је, како и сам каже, унела боје у
његов живот, али од када ње
нема, његов живот као да

није вредан живљења. Ово је
заправо књига која се чита у
једном даху и веома брзо
осваја. Мислим да је вредна
сваког тренутка и да је заслужила место у мојој кућној библиотеци.
ФИЛМ: Велики сам љубитељ хорор филмова. Обожавам тај адреналин који ми
прави хорор може дати. Као
препоруку свим љубитељима овог жанра издвојила
бих „A Cure for Wellnes”,
филм који држи пажњу од
прве до последње секунде, а
заправо је прича о идеалном
велнес центру, али јако мистериозном, који се налази
негде у швајцарским Алпима. Све је представљено као
савршена идила и под слоганом „одавде нико не жели
ићи”, док једног дана млади
директор није послат да
врати старијег извршног директора своје компаније
управо из тог велнес центра.
Ту крећу да се одвијају ствари које нису ни налик ономе
што се очекивало. Одличан
филм, по мени оцена чиста

Петак, 4. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

На продајној изложби
сакупљено 45.000
динара
Никола Драгаш
поносан на своје
ученике
Помоћ нашем
суграђанину и даље
неопходна
На хуманитарној изложби
Летње школе карикатуре одржаној у суботу, 29. јула, у кругу
Градског парка, млади карикатуристи, с ментором Николом Драгашем на челу, продајом својих радова сакупили су
45.000 динара за помоћ малом
Влади Ђорђевићу, који се припрема за трећу операцију цисте на мозгу.
Деца су представила преко
сто радова које су припремала
пуне две недеље, а цртала су
на слободну тему.
– Имали смо мотиве животиња, Панчева, стрипове, јунаке
из игрица. Ово је био последњи
час Летње школе карикатуре,
која је трајала пет субота у јулу.
Поред тога што је најбитније да

Из сваког рада сија хуманост
се неком помогне, деца су научила да буду хумана. Позив
илустратора и карикатуристе је
такав да врло брзо може да вас
вине у висине. Лако вас заоку-

пирају популарност, новац и
слава и тада се може десити да
заборавите на друге, посебно на
оне којима је потребна помоћ –
рекао је Драгаш.

Он је истакао да је веома поносан на све полазнике Летње
школе карикатуре, који су се
заиста потрудили и својим
широким срцем без икаквих
калкулација допринели да ова
акција успе.
– Десио се и један заиста леп
моменат. Један полазник школе био је оправдано спречен да
дође и буде с нама, али је послао свог брата да донесе радове. Уз то, замолио га је и да му
купи рад једне девојчице. Тачно је навео име и презиме мале
уметнице чије је дело желео.
Да ли су у питању симпатије,
не знамо, али ово су тренуци
који се не купују новцем, а њих
је било пуно у школи карикатуре – нагласио је Драгаш.
Сви који желе да помогну
Влади Ђорђевићу да оде на операцију, независно од ове акције, могу уплатити новац на рачун Синише Ђорђевића број
340-32110017-94 у „Ерсте банци”, с назнаком „помоћ за
Владимира Ђорђевићa”. За
уплате из иностранства активан је девизни рачун: ибан
RS35340764316401299932,
SIF-код је GIBARS22. С Владиним оцем Синишом можете ступити у контакт и путем имејла:
djordjevicsinisa86@gmail.com.

ПРЕДСТАВА У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Најстарији суграђани уживали у кабареу
Запослени у Геронтолошком
центру Панчево и овог лета су
се потрудили да приреде богат
и занимљив културни програм
који је намењен особама старијег животног доба. Једно од
дешавања, које привукло стотинак чланова клубова за одрасла и стара лица, као и корисника дома за старе, била је
представа кабаретског типа
„Стара добра времена”, коју
годинама изводи чувени глумац Раде Марјановић, а одиграна је у уторак, 25. јула, у
просторијама те установе.
– Трудимо се да им омогућимо неке интересантне ствари, да доведемо људе који ће
их анимирати, како би били
задовољни. Када тако нешто
учинимо, осетимо ту емоцију,
која нам се враћа двоструко –
рекла је Весна Јовановић, руководилац клубова за одрасла
и стара лица Геронтолошког
центра Панчево.
Она је објаснила да већина
њихових корисника није у прилици да оде на годишњи одмор
и да иако их родбина посећује,
то није довољно за њихову социјализацију, па је зато организовање догађаја овог типа за
њих веома значајно.

– Често организујемо нека
дешавања. Сваког месеца имамо игранку, која је затвореног
типа, само за кориснике наших услуга. Недавно смо имали и један излет у Рајачке
пимнице код Неготина, где се
налази један камени град који
ће Унеско прогласити спомеником културе и то им се јако
допало. Такође смо доста наступали с представом наше
драмске секције „Веселе седамдесете”, која је изведена у
„Аполу”, Долову, Качареву,
Старчеву и недавно у башти

Народног музеја – рекла је Весна Јовановић.
Иако је публика нестрпљиво иш че ки ва ла по че так
пред ста ве,
по раз го ва ра ли
смо и с глум цем Ра де том
Мар ја но ви ћем, ко ји је са
одушевљењем прихватио да
се дружи с панчевачком публиком.
– Отприлике на свака два
месеца имамо манифестацију
овакве врсте. Представа је
адекватна и за ову генерацију,
јер је увек прилагодим генерацијама које живе у тим старим

добрим временима. Све те
приче, нарочито Моме Капора, Матије Бећковића и Душка Радовића, дивне су приче
које носе поруку једног времена и једног начина живота.
Мислим да публика неколико
дана живи у тој причи која је
овде испричана – рекао је Раде Марјановић.
Представа „Стара добра
времена” играна је у Позоришту на Теразијама преко триста пута, а с Радетом су често
наступале и Тања Бошковић и
Даница Максимовић, раније
Лола Новаковић и Љиљана
Степановић. Овог пута наступао је сам, у пратњи музичара
Уроша Ранковића.
– Порука представе је најлепша могућа, а то је да је неко добро старо време и оно
време ујутру и увече. Јер ако
се ујутру пробудите поред некога кога волите и некога ко
вас воли, и то ће једном бити
добро старо време – истакао
је Раде Марјановић.
Он је посебно изразио одушевљење овом установом социјалне заштите и захвалио је
запосленима, који су му омогућили дружење с корисницима њених услуга.

ИЗЛОЖБА У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Уметност у линолеуму
У галеријском простору Дома
омладине у четвртак, 27. јула,
отворена је изложба радова насталих на тромесечном курсу
линореза који је водио Вук Палибрк. Он је завршио Факултет
примењене уметности, смер:
графика и књига, и бави се цртањем илустрација и анимација.
Радионице су се одвијале
суботом, у периоду од априла
до јуна, а прилику да се упозна
са овом вештином, или да је
пак усаврши, имало је дванаест полазника од двадесет до
тридесет година. Овим креативним окупљањима присуствовало је и неколико старијих учесника, који су такође
били заинтересовани да науче
нешто више о линорезу.

– Већина њих завршила је
уметничке факултете и бави
се тиме, а неколико полазника
желело је да проба ово први
пут. Било је и оних који тек
намеравају да упишу студије,
па су желели да виде како то
све изгледа – рекао је Вук Палибрк.
Линорез је техника која подразумева да се плоча линолеума дуби, на њу се наносе боје,
након чега се све то штампа на
папиру. Користе се све боје,
али су у овој радионици коришћене само црвена и црна.
Техника је веома слична дрворезу, али је практичнија, јер се
дрво теже набавља.
– Једна од идеја нам је била
и да оспособимо пресу за гра-

фику. Она се налази у Школи
цртања у Дому омладине и моћи ће да се користи и након радионица – истакао је Палибрк.
Он је додао да је линорез
најједноставнија техника у
графици, посебно зато што се
за њу не користе никакве киселине, већ само водене и
уљане боје.
Једна од учесница, Тамара
Трњанац, рекла нам је да до
сада никада није радила ову
технику, али да јој се веома
допала.
– Радионице су биле одличне, као и учесници. Када је реч
о мом приступу, инспирацију
сам црпла из својих фотографија. Користила сам се фотографијом тује, онда сам из те

крошње извлачила облике, па
сам можда чак и даље отишла
и направила неке нове композиције и облике – објаснила је
Тамара.
У радионици су учествовали и Милица Савковић, Frances Lewtas, Богдан Глигорић,
Милица Берат, Милица Крстић, Никола Вуковић, Katie
Woznicki, Шандор Шеберле,
Јелена Стојановић, Снежана
Милановић Наумовић и Николина Јовановић.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. АВГУСТА
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена: 200 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: Т3 И Т4
Цена: 400 динара сваки
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH
Цена: 450 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA
Цена: 650 динара
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA
Цена: 750 динара

НОВО

УСКОРО
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,
ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА,
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 2.500 динара

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

НОВ пунто 1.2, 2010,
прва боја, фабричко
стање, клима, 3.450
евра, замена.
065/809-11-83.
(245137)
БМВ Е 46, 323 и 1999.
годиште, бордо металик, рег. Кожа, клима,
нове гуме, могућа замена. 063/720-60-75.
(245101)
ФАХР Д 17, 1952, два
клипа, хидраулик,
кардан добар.
063/720-60-75.
(2145102)
ШКОДА фелиција дизел 1988. годиште, добра, проблем бош
пумпа 350 евра.
064/110-70-71.
(245187)
ДАЧИЈА соленца
2004. годиште, 85.000
км. 064/131-91-10.
(245171)
ФЛОРИДА ин, 2005,
бензин, гас, тек регистрован 800 евра, договор. 062/846-96-00.
(245311)
ФОРД сијера 2.0
дохц, 1990. годиште,
нови плински уређаји,
1.000 евра. 063/256191. (245312)
ОПЕЛ корса Д, 1.3,
мултиџет, спорт,
2007, хитно, 2.850
евра. 063/256-191.
(245312)
ГРАНДЕ пунто мултиџет 2006, петора врата, фул опрема, власник. 064/130-36-02.
(245322)
ЈУГО ВАН, 2007, први
власник, прва боја,
фабричко стање, прешао 21.000. 065/80911-83.
ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, бензин 2003. годиште. 065/361-64-22.
(245265)
ОПЕЛ кадет, 1987. године. Регистрован.
064/204-90-97.

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо
фреоном, комплетно
пуњење са заменом
уља и УВ бојом 2.500
динара. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(245368)

ПЕЖО 307 SW 1.6,
бензин, 2005, панорама кров, 3.200 евра.
064/514-05-06.
(245373)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, црн,
4.990 евра. 064/51405-06. (245373)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стара и неисправна возила.
064/119-59-24.
(244394)
СТАЛНИ откуп свих
врста возила, катализатора, продаја делова. 066/409991,069/203-00-44.
(243771)
КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(245137)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(245256)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
70 до 1.000 евра.
062/193-36-05.
(245388)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до
3.000 евра. 063/16583-75. (245388)
МАШИНЕ

ТРАКТОР 539, 1984.
013/618-413.
(245149)
ПРОДАЈЕМ комбајн
кејс, 14.40, уређај за
жито, сунцокрет и кукуруз, договор.
066/946-04-99.
(245170)
ПРИКОЛИЦА за ауто
и култиватор. Цена
100 евра. 063/219088. (245349)
МОТОКУЛТИВАТОРИ
506, са опремом.
064/267-28-20.
(245333)

marketing@pancevac-online.rs

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(205067)
ВЕШ-МАШИНА,
уградни фрижидер,
комбинација, ТВ –
екран 36 цм и половни делови од веш-машина. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(245227)
ЈЕФТИНО два електрична шпорета, сточић и трпезаријске
столице. 064/276-0954. (245239)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ или издајем гаражу, иза робне
куће, тј. иза кинеског
„Шангаја”. 061/20213-35. (245025)

ГАРАЖЕ у Панчеву,
Синђелићева 60-а
продајем или издајем.
064/818-86-61.
(244999)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

БРАКО приколица на
продају. Повољно.
Тел. 064/074-55-15.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ сијамску
мачку и њено маче, са
педигреом, повољно.
062/880-31-53. (СМС)

ПРАСИЋИ, балирана
детелина на продају.
Мића. 064/303-2868. (СМС)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(244667)
ПРОДАЈЕМ болеснички кревет, аутоматски, са даљинским
управљачем. 065/27699-37. (244809)
ОГРЕВНО дрво: буква, багрем, цер,
услужно сечење. Босанац. 064/357-82-08.
(244435)
ЦЕР, багрем, повољно. 064/080-86-99.
(244435)
ПРОДАЈЕМ пећ за
централно грејање,
термомонт, скоро нова. 632-166. (245032)
ПРОДАЈЕМ половну
веш-машину и тепих.
060/024-08-95. (2451)
СПАВАЋА, дневна и
дечја соба, трпезарија, угаона клупица за
кухињу. 064/173-8696. (245043)
СПАВАЋА, дневна и
дечја соба, трпезарија, кухињска угаона
клупа. 064/173-86-96.
(245043)
ПРОДАЈЕМ комплет
ремонтовне ТА пећи,
достава, монтажа, гаранција, повољно.
063/8908-00-82.
(245053)
ПРОДАЈЕМ половне
греде, рогове, повољно. 064/122-69-78.
(245204)

ПРОДАЈЕМ прасиће,
очуван дечји креветац, потребни радници у повртњаку.
065/271-79-71. (2450)
ШПОРЕТ пламен 850
Пожега, са рерном,
лево ложиште, на чврсто гориво, 8 кв.
064/245-90-07. (2450)
ЦЕПТЕР лонац са поклопцем, термостатом, 15 литара, 2 комада, ново, некоришћено. 064/245-9007. (245093)
ФОТЕЉЕ, нове, пресвучене, на извлачење
у лежај, два комада.
064/245-90-07.
(245093)
ПРОДАЈЕМ продавницу здраве хране у раду, са робом.
063/830-61-73.
(245189)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај, хитно због
селидбе, цене повољно. 066/944-55-82.
(245143)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, замрзивач сандучар, мојца фотеље,
гарнитуре, регале,
мост-регал, сто + столице, спаваћа соба
комплет, ел. шпорет,
ТА пећи, теписи, амерички плакари разно.
063/107-78-66.
(245234)
ФОТЕЉЕ на развлачење, са фиокама за постељину, јастучићима,
табуреима, јефтино.
065/361-13-13.
(245230)
ПРОДАЈЕМ машину
за производњу папирних џакова. Обука и
купци обезбеђени.
064/424-95-10.

ПРОДАЈА новог намештаја: столови од
3.500; столице од
1.2000, угаона клупе
од 7.000. „Стара
Утва”, 060/600-14-52.
(245273)
ВЕШ-МАШИНА, ТА
пећи 3.5 кв, угаона
гарнитура, француски
лежај, кауч, орман,
двосед, тросед еко кожа, тросед мојца, шиваћа машина. Тел.
063/861-82-66.
(245186)
КОМПРЕСОР прављен, 100 литара, монофазни, кафански
шанк, прохромска полица велика. 064/11070-71. (245187)
СЛИКЕ, уља на платну С. Трумића и Б.
Радовића, рани радови. 063/289-336.
(245194)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ шлајферицу за паркет, шлајферицу за терацо, дизалицу грађевинску.
064/026-05-25.
(245207)
ПРОДАЈЕМ домаћу
живину: патке, пачиће, коке, пилиће, морке. 063/894-84-23.
(245208)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи свих величина, годину дана
гаранција. 065/33944-48. (245211)
ПРОДАЈЕМ исправну
веш-машину, школски
радни сто, тепих 140 х
200. 063/892-12-09.
(245148)

КОЗЕ са јарићима и
казан за маст на продају. Тел. 312-443.
(245164)
ПРОДАЈЕМ камин
пећ, дрво, ТА пећ 3
кв, две плинске пећи.
Тел., 069/540-63-33.
(245168)
ТРОФАЗНИ калорифер 6 кв, 40 евра; усправни замрзивач 30
евра, круњач/прекрупач, кухиња доњи део
2 м, горњи 2,4, 130
евра, стилски креденац. 064/159-49-26.
(245255)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња 10.000 динара.
063/773-45-97, 371568. (245264)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
310 л горење.
060/704-44-73.
(245304)
ПРОДАЈЕМ необарок
кревет у дуборезу и
дрвени сто за масажу.
063/837-48-34.
(245310)
ПРОДАЈЕМ стадо од
30 алпино коза, педигриране. 063/720-5566. (245316)
ПОЛОВАН намештај
са доставом. Имамо
све. 061/317-07-67.
(245320)
ПУЛИН штенци на
продају, вакцинисани,
старости 1.5 месец.
064/149-24-70.
(245325)
НА ПРОДАЈУ ливадско сено 100 динара
бала. 062/240-643.
(245330)
САЛОНИТ плоче, бибер цреп, преостало
огревно дрво, краве,
стајско ђубре, кревет
на развлачење.
063/711-77-54.
(245351)

ПРОДАЈЕМ стилски
намештај. 064/21069-33. (245378)
ПРОДАЈЕМ машину
за судове, 6.000; тоалетни сточић 3.500;
шиваћу машину
10.000; витрину 4.000;
радни сто прелеп
4.000. 063/735-44-50.
ПРОДАЈЕМ веш-машину исправну и вешмашине за делове сименс, baukneht, канди. 346-790, 064/12973-60. (243582)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. 064/366-57-87,
335-930. (245361)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце,
кухињске угаоне гарнитуре и остало покућство.
066/900-79-04.
(245047)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње, ТА пећи и остало покућство.
062/148-49-94.
(245053)
КУПУЈЕМ казан
за ракију.
063/865-27-76.
(245057)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, пенкала, новац, сатове. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(245059)
КУПУЈЕМ старе вешмашине, фрижидере,
замрзиваче, шпорете,
бојлере, гвожђе, вршим превоз, селидбе.
061/287-48-87.
(245100)
КУПУЈЕМ старе фрижидере, шпорете, пећи, бојлере, гвожђе,
све остале метале.
061/627-07-31.
(245209)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-машине,
шпорете, фрижидере,
замрзиваче. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(245273)
КУПУЈЕМ полован намештај, белу технику
и ТА пећи.
061/641-30-36.
(245337)
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КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе
славине, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, каблове, акумулаторе. 060/521-9340. (245346)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, старо покућство.
063/705-18-18, 335930, 335-974.
(245361)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (244657)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Народне баште, власник.
Тел. 063/175-62-90.
(244975)
КУЋА, Миса, приземна, усељива, 33.000;
Старчево, 4.5 ари,
104, 18.000. (67),
„Милка М”,
744-28-66. (4724)
ПЛАЦ, фронт 43 м2,
36 ари, главни пут, кућа, фул 100 м2, погодно за бизнис. (67),
063/744-28-66, „Милка М”. (245384)
ПЛАЦЕВИ, Новосељански, 28 ари, викендица, 7.500; Београдски, 16 ари,
8.000. (67), „Милка
М”, 744-28-66. (4724)
ЗЛАТИБОР, Водице,
кућа 51 м2, на 3 ара
плаца, легализована,
продајем/издајем.
063/802-58-36.
(245003)
КУЋА у изградњи 200
м2, Банатско Ново Село, фиксно 25.000
евра. Тел. 063/193-6359. (244125)
ПРОДАЈЕМ усељиву,
легализовану кућу на
Кудељарцу са 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(244437)
ВИКЕНДИЦА код Девојачког бунара, 200
м од центра, легализована,
061/206-30-46.
(244359)
КУЋА у Омољици,
120 м2, 9 ари плац.
065/961-93-22.
(244305)
ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу.
061/252-89-96.
(245039)
ДОЛОВО, сами центар, стара кућа од цигле, за реновирање, са
двориштем 11 ари, 33
м2 + врт 8 ари, 92 м2,
струја, вода. Тел.
013/263-34-53, email:
lilijana@t-online.de
(245041)
ПРОДАЈЕМ кућу, Змај
Јове Јовановића, Панчево. 062/490-360.
(245026)
ВИКЕНДИЦА, Баваништанац, 30 ари до асфалта, трофазна, бунар, воће. 064/49300-47. (245054)
ХИТНО, кућа, Долово,
15 ари, звати после 16
сати. 061/134-37-08.
(245060)

ПРОДАЈЕМ њиву у
Војловици, 44 ара, дозвољена градња.
064/256-35-40.
(245076)
ПРОДАЈЕМ кућу, Долово, без посредника,
16 ари, 150 м2.
063/153-37-70.
(245105)

ПРОДАЈЕМ кућу без
посредника, Новосељански пут, Панчев,
80 м2, 7 ари. 063/15337-70. (245105)
ПРОДАЈЕМ имање –
две куће, два дворишта, воћњак, њива,
Војловица. 064/61844-10. (245107)
ПЛАЦ, Војловица, 12
ари, Б. Јединства, други просек, асфалтни
прилаз, може замена
за ауто. 064/618-4410. (245107)
КУЋА, Бања Врујци,
60 м2, ари, продајем/мењам.
064/955-51-85.
(245109)
ОМОЉИЦА, плац са
започетим објектом,
11,5 ари, струја, вода.
064/260-05-34.
(245114)
ГРАЂЕВИНСКОГРАДСКО земљиште,
1000 м2, Војловица,
Ул. II просек, Братства
јединства.
064/595-04-64.
(245135)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, плац 3,8 ари,
Максима Горког.
063/301-360. (245133)

ШИРИ центар, 180 м2,
4 ари, усељива,
65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(245157)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 100 м2, 15 ари,
30.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(245157)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Сибници, са 5 ари
плаца. 060/430-01-53.
(245162)
КУЋА на продају, 64
м2, Карабурма, Београд. 069/504-55-93.
(245163)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу, на
плацу од 6 ари.
013/263-80-51.
(245169)
ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца на Старом Тамишу,
под воћем.
061/162-50-25.
(245169)
КУЋА, Качарево, 170
м2, легализована, одмах усељива.
013/601-472. (145172)
КУЋА, гаража, воћњак, башта 20 ари,
Пелистерска 18-е.
064/866-22-98.
(245179)
КУЋА, Стеријина, 90
м2, плус два дворишна
стана, 4,90 ари.
064/110-70-71.
(245187)
ПРОДАЈЕМ, замена
две куће на плацу за
мањи стан. 064/98621.74. (245194)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(245202)
50 АРИ грађевинског
земљишта, северна зона, асфалт, 8.500
евра. 063/894-84-23.
(245208)

ЦЕНТАР, кућа на већем плацу, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(245213)
ЈАБУКА, хектар петнаест обрадивог земљишта, дозвољена градња, потез пецара ризла, пут од села 500 м,
два бунара, трофазна
струја, пластеници,
пратећи објекти са
економијом за стоку,
воће, итд, цена
41.000. 063/756-6645. (245212)
САМОШ, продајем
кућу од цигле, 130 м2,
15 ари плца. 065/60023-84. (245220)
КУЋА 120 м2, на 5
ари, легализовано,
власник, усељива,
Преспанска 15.
063307-674. (245224)

БЛИЗИНА центра,
сређена кућа 200 м2,
гас, 2 ара, 110.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(245251)
ДВЕ куће на 50 ари,
под воћем. Хитно.
060/168-45-86. (2452)
НОВОСЕЉАНСКИ
пут, куће од 39.000 до
80.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(245234)
ОМОЉИЦА, 300 м2,
плац 6 ари, 35.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (2452)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарском насипу,
легализована, 140 м2.
061/590-24-70.
(245231)

ЛАНАЦ земље (воћњак, виноград и башта) код 5.000 касарне, Власинска.
062/882-11-32.
(245226)
ПРОДАЈЕМ викендицу
у Долову, 25 ари, цена по договору, и циглу. 313-716.
(245219)

МИСА, Шарпланинска, лукс, новоградња,
ЦГ, укњижено,300 м2,
ПО+ВП+ВК+помоћно
стамбени објекат,
плац 5 ари, за кеш
купца коректан договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(245234)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал 30
м2 на 7.29 ари, 31.000
евра, (097) „Перфект”, 064/348-05-68.
(245281)
МИСА, спратна кућа
260 м2, на 4.5 ара,
42.000. (097) „Перфект”, 064/348-05-68.
(245281)
СТРЕЛИШТЕ, 180 м2,
три стамбене целине
на 2,25 ари, 59.000.
(097) „Перфект”,
064/348-05-68.
(245281)

СТАРИ бувљак 13 ари,
70 м2, 32.000; Миса,
плац 6 ари. „Јанковић”. „Јанковић”, 348025. (245284)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за приватни
бизнис и становање.
063/329-464,
066/001-050. (245288)

ПОВОЉНО продајем
плац на Караули. Тел.
062/198-13-88.
(245340)
ПРОДАЈЕМ кућу, Цара Душана 14.
063/837-91-30.
(245350)
КУЋА на продају у
Доњем граду. 06411965-33. (245353)
КУЋА, две стамбене
јединице, 4 ара, 60 +
40 м2, Козарачка,
24.000 евра. 061/66439-26. (245358)
КУЋА, 60 м2, нова, 3
ара, 16.500 евра, стара Миса. 061/664-3926. (245358)

СТАРЧЕВО, главни
пут, окретница, на
4,60 ари, 104 м2 кућа.
061/187-24-22.
(245365)
ПРОДАЈЕМ викендицу
у Делиблатској пешчари, 7.200 евра.
060/600-89-89.
(245369)
ПРОДАЈА плацева,
укњижени, грађевинска зона, Пелистерска, Кајмакчаланска.
063/894-88-11.
(245377)
ПРОДАЈЕМ плацеве
4,7 и 9,4 ара, Баваништански пут 20.
066/312-882. (245376)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУЋЕ за становање,
продајем, на свим локацијама, свих структура. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(245291)
СТАРА МИСА, нова
кућа, 75 м2, 2.5 ара
плаца, гаража, сређено. 063/751-07-79, од
10 до 12 сати.
(245293)
ДВЕ куће на плацу,
Стевице Јовановића
17, заједно
одвојено. 063/320618.
(245306)
КУЋА, Војловица, 90
м2 + 40 м2 на 18 ари
плаца. 263-80-93,
064/084-21-62.
(245318)

КУПУЈЕМ плац у Маргити. Тел. 065/334-1726. (245040)
АГЕНЦИЈА „Дива” купује кућу у ширем
центру за познатог
купца. 345-534,
064/246-05-71.
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, троипособан
стан новије градње,
61 м2, други спрат у
мирној, слепој улици
са зиданом гаражом у
дворишту. Стан је одмах усељив, са кухињом и плакаром,
45.000 евра. 060/62846-56. (СМС)
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ДВОИПОСОБАН, квалитетан, реновиран,
ЕГ, две терасе, 35.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (245192)

ПРОДАЈЕМ стан у кући, у Тополи, 58 м2,
20.000 евра. 069/663773. (244497)
НОВ, укњижен стан,
центар, 120 м2, паркинг место, ЕГ, 590
евра. 069/617-059.
(243540)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, ЦГ, терасе, IV
спрат, усељив. Тел.
013/331-079,
063/770-45-55.
(244648)
МИСА, 48 м2, 18.000;
70 м2 + двориште,
24.000. 063/377-835.
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, IV спрат,
ТА. Тел. 064/344-7436. (245062)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, власник, 24 м2.
062/361-500. (245068)
КОД америчке продајем двособан сређен
стан, у Самачком гарсоњеру. 062/361-676.
(245045
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен,
17.500. 061/147-8223. (245079)
НОВ укњижен стан,
центар, 120 м2, ЕГ,
паркинг место, 69.000
евра. 069/617-059.
(2451216)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли 53 м2, М. Блазнавца 2/36, 061/13225-42. (245119)
ЈЕДНОСОБАН, нов, 33
м2, 19.000, договор,
нова Миса, власник.
063/3204-222.
(245097)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2, сређен. 069/129-19-87.
(245132)
СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, лифт, 26.000.
„Трем 01”,
063/836-23-83.
(245157)
ТРОСОБАН стан, 66
м2, Тесла, IV спрат,
47.000, реновиран.
063/827-58-58.
(245158)
ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, са
спратом, усељив.
061/162-50-25.
(245169)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
ЦГ, II, 20.000. „Трем
01”, 063/836-23-83.
(245157)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
ПР, 30.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(245157)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ,
VI, лифт, није задњи,
32.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(245157)
СОДАРА, 75 м2, ЦГ, II,
43.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(245157)

ЈЕДНОСОБАН,
генeрално реновиран,
I спрат, тераса, 23.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(245192)
ЦЕНТАР, двособан,
ЦГ, 34.000 евра, II
спрат. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (245192)
ДВОСОБАН стан, 57
м2, тераса, Котеж 2,
од 30.000 до 33.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (245192)
ДВОСОБАН, Тесла, 52
м2, тераса, 28.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (245192)
ЦЕНТАР, једнособан,
38 м2, нов, приземље,
грејање, 30.000 евра.
Власник. 066/200-514.
(245195)
ЦЕНТАР, двособан, 52
м2, II, новији, етажно,
35.000 евра. Власник.
066/200-514. (245195)

СТАН у центру, дуплекс, 58 м2, власник,
33.500 евра. 065/68259-86. (245209)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, 16.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (245213)
КОТЕЖ 1, ближе центру, мањи двособан ,
40 м2, 25.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(245213)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(245213)
ТРОСОБАН, 83 м2,
две одвојене спаваће
собе, сређен. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(245213)
КОТЕЖ 2, троипособан, Војвођански булевар. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(245213)
КОТЕЖ 2, двособан,
62 м2, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(245213)
КОТЕЖ 2, мањи двособан, 43 м2, IX,
24.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(245213)

НОВА МИСА, 46 м2,
новија градња,
22.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(245213)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан на Стрелишту, 56
м2. 064/173-85-17.
(245223)
ТЕСЛА, 53 м2, Та пећ,
двособан. 062/376047. (245242)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 58 м2, етажно грејање, одмах
усељив, укњижен. Тел.
060/333-56-41.
(245240)
НА ПРОДАЈУ стан, 36
м2, Марка Кулића
32/4. 062/858-33-47.
(245237)
КОТЕЖ 1, леп једнособан, 34 м2, V, лифт,
22.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64.
(245251)
БЛИЗИНА центра,
сређен двособан, 54
м2, ВП, терасе, ЕГ,
34.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64.
(245251)
СТРОГИ центар, 68
м2, трособан, III, ЦГ,
усељив, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(245252)
ЦЕНТАР, 55 м2, II, ЦГ,
двособан, 34.500, договор. (336), „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(245252)

ЗЕЛЕНГОРА, 38 м2,
једноипособан, IV,
ТА, комплет реновиран, 27.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(245252)
ШИРИ ЦЕНТАР, II, 32
м2, ТА, 17.500, договор. (336), „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(245252)
СОДАРА, 57 м2, двособан, IV, ЦГ, 30.500,
усељив, лифт. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(245252)
ГОРЊИ ГРАД, 84 м2,
четворособан, новија
градња, III, ЦГ, лукс,
нова, уградна кухиња,
четири климе, гаража,
56.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(245252)
КОТЕЖ 2, 60 м2, двособан, III, ЦГ, 31.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(245252)
СОДАРА, Зетска, 62
м2, двособан, преуређен у двоипособан,
IV, ЦГ, 43.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(245252)

ЦЕНТАР Стрелишта,
новоградња, V, 103
м2, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(245234)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
V, комплет намештено, ново, 26.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(245234)

ЗА СТАН –
доживотна месечна
финансијска помоћ.
Најповољнији
услови доживотног
издржавања.
Пуна правна
сигурност.
„Елпис”,
061/324-40-85.
(245233)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
V, 24.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (245234)
ТЕСЛА, 40 м2, једнособан, ВПР, 25.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (245234)
ХИТНО, Стрелиште,
54 м2, ВПР, без грејања, 25.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (245234)

МИСА, поткровље са
свим прикључцима,
сива фаза, 100 м2,
укњижено.
065/333-55-25.
(245277)
ОДЛИЧАН, строги
центар, трособан, две
терасе, гипсани радови, 51.000. 060/03536-64. (245283)
СТРЕЛИШТЕ, 2.5, I,
29.000; Тесла, 2.5, ЦГ,
45.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(245284)

ЦЕНТАР, двоипособан, 70 м2, I спрат,
800 евра/квадрат.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(245234)
КУПОВИНА неусељивог стана. За 65+. Пуна правна сигурност.
„Елпис”,
061/324-40-85.
(245233)
ЦЕНТАР, 46 м2, ЦГ,
два лифта, звати после 16 сати.
065/618-25-52.
(245276)

ЦЕНТАР, 2.0, ЦГ, I,
35.000; два локала,
30, 23.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
ЦЕНТАР, гарсоњера,
24 м2, спремна за становање, са већим подрумом. 061/517-7668. (245285)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 31.000; двособан,
сређен, једноипособан, 40 м2, хитно. „Весна 2”, 066/937-00-13.
ТЕСЛА, трособан, 65
м2, I, двориште, 60 м2,
тавански простор,
42.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(245281)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, ТА, 26.500;
двособан, 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(245281)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, IV, TA, реновиран, 21.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(245281)

ТЕСЛА, једноипособан, 38 м2, 19.500;
двособан, 52 м2,
30.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(245281)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, I, TA, реновиран, 34.000.
(097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(245281)

МАРГИТА, 42 м2, двособан, самостално
двориште, 22.000
евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(245281)
КОТЕЖ 2, двособан,
60 м2, II, лифт, ЦГ,
35.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.

ПРОДАЈЕМ
гарсоњеру 24 м2,
у одличном стању,
Котеж 1.
063/413-573.
(245348)

БЕЗ посредника продајем стан на Стрелишту 56 м2 + тераса,
седми спрат, није задњи, 30.800,
договор.
062/885-43-20.
(245315)
ЈЕДНОСОБАН стан,
40 м2, I спрат, код Хотела „Тамиш”, 16.000
евра. 063/804-07-85,
062/858-33-47.
(245358)

ОГЛАСИ

ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА 2,
мањи двособан, 39 м2,
приземље, гас, 25.000.
060/861-83-05.
(245362)
ТЕСЛА, четворособан,
I, TA, 71 м2, 40.000.
(069), „Стан плус”,
063/771-75-96.
(245364)
ДВОРИШНА гарсоњера, 14 м2, за адаптацију, 3.500. (069),
„Стан плус”,
063/771-75-96.
(245364)
ЦЕНТАР, двособан, II,
55 м2, ЦГ, 33.500.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (245375)
ШИРИ центар, нов
укњижен стан, 48 м2.
063/555-705, власник.
(245380)
ХИТНО, екстра повољно, Стрелиште, 54
м2, нов укњижен, клима, ПВЦ. 062/269566. (245387)

ХИТНО, екстра повољно, Стрелиште, 44
м2, поткровље, нов,
укњижен.
062/269-566.
(245387)
МИСА, спратна одлична, ПР, спрат, лепо двориште,
укњижена,
прелепа, код цркве.
(67), „Милка М”, 74428-66. (4724)
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан у Панчеву, без посредника.
061/646-91-53. (СМС)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(245281)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ празан стан
на новој Миси.
060/377-74-99. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Тесла, намештен, ВП, ЦГ, кабловска. 064/279-74-80.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену гарсоњеру,
ТА, центар, 90 евра +
депозит. 064/186-5087. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, Котеж 1, сквер. 063/80303-88. (245005)
ДВОСОБАН, полунамештен, ТА, зграда,
Тесла, дуже, близу
„Авива”, депозит.
061/285-43-28. (и)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, Котеж 1, сквер. 063/80303-88. (245005)
САМЦУ издајем намештену собу, употреба
кухиње, купатило.
321-408. (244666)
ПАНЧЕВО, полусутерен, издајем двособан
стан, плус гарсоњера,
ограђено двориште,
два улаза, два купатила, две кухиње, нова
Миса. 064/363-60-08,
013/261-55-16. (2443)
ИЗДАЈЕМ стан у Цара
Лазара. 061/252-8996. (245029)
ИЗДАЈЕМ кућу, Војвођанска 97. 064/35954-42. (245033)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у саставу
куће на Стрелишту.
311-716. (2145131)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру, самцу, 80 евра.
062/361-676,
065/353-07-57.
(244654)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
060/721-21-04.
(245051)
ПРИМАМ ученицу на
стан. Тел. 062/850-3195. (245058)
НАМЕШТЕНА соба
ученици, употреба купатила и кухиње, Котеж 2. 318-321,
064/908-02-94.
(245066)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан на Миси.
064/267-74-24.
(245078
СТРЕЛИШТЕ, једнособан намештен стан,
усељив, издајем.
060/618-29-14.
(245096)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу за ученике и студенте, Содара.
064/439-40-89.
(245090)
ГАРСОЊЕРА, намештена, грејање, интернет, кабловска, нова Миса, 80 евра. Тел.
064/318-90-95.
(245117)
СТАН, 60 м2, улица
Војводе Радомира
Путника 23, намештен
са високим плафонима, може и за пословни простор. 063/497070. (245121)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
новој Миси. Тел.
063/839-56-81.
(245139)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Тесла,
преко пута Дис-а.
064/348-02-73.
(245385)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на
Стрелишту. 064/15332-78.
(245145).

ИЗДАЈЕМ стан на Содари од 56 м2. Тел.
063/861-42-91.
(245176)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан, Содара,
ЦГ, реновиран, од 1.
септембра 2017, 125
евра. 063/283-285.
(245176)

СТАН 40 м2, постоји
клима, интернет, погодно за студенте.
062/965-95-07.
(245165)
ЈЕДНОСОБАН стан,
ново, ученицима, самцима, ЦГ, центар, код
пијаце. 063/824-5038. (245167)
ТЕСЛА, једноипособан, високо приземље, ТА пећ, празан,
реновиран.
064/313-89-72.
(245174)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-58.
(245178)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Тесла,
зграда, I, TA, на дуже.
062/149-16-36.
(245180)
ЛЕП функционалан
двособан стан,
Котеж 1, издајем
на дуже.
069/153-15-64,
013/251-10-26.
(245181)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ТРОСОБАН празан
стан у кући, почетак
Стрелишта, клима,
двориште, могуће и
гаража, чак и цела кућа (два стана), уз договор, 120 евра. 361322, 065/626-86-88.
(2451829
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан у кући, Доњи град. 063/248-729,
063/126-92-77. (2451)
ГАРСОЊЕРА за издавање, Цара Лазара 50.
064/290-45-09,
061/348-20-00.

ПРАЗАН двособан
стан, Војвођански булевар, Котеж 2, повољно. 060/519-36-83,
065/519-36-83.
(245191)
СТАРЧЕВО, издајем
засебну кућу 8 ари,
етажно грејање.
065/360-01-17.
(И245215)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан на Тесли.
062/609-169.
(245206)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
нова Миса.
064/187-91-87,
064/330-90-54.
(245221)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан комфоран
стан, ТА пећ. Тел.
352-710,
066/352-710.
(245237)
ЦЕНТАР Стрелишта,
новоградња, комплет
намештен 54 м2, ЦГ,
лифт. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(245234)
ИЗДАЈЕМ у строгом
центру гарсоњеру.
062/345-958. (245268)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Котеж 2,
II спрат, ЦГ.
060/605-65-07.
(245292)
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ИЗДАЈЕ се већи полунамештен стан, на дуже време, нова Миса.
064/220-17-25.
(245269)
ПОВОЉНО издајем
намештену гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39.
(245253)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан. 060/643-60-30,
063/351-766.
(245258)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, засебан
улаз, близу Спортског
центра.
062/161-48-74,
013/373-027.
(245261)

ЧЕТВОРОСОБАН у
кући, грејање, плин,
издајем магацин, Синђелићево насеље.
061/225-16-43.
(245226)
ИЗДАЈЕМ празан
комфоран двособан
стан, Моравска.
063/802-26-71.
(245327
РЕНОВИРАН комфоран стан, 50 м2, ЦГ,
лифт, центар.
060/724-17-25.
(245302)
ИЗДАЈЕМ намештену
већу собу са кухињом
и трпезаријом.
064/130-36-02.
(245322)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у кући,
улични део,
ТА пећ. Максима
Горког 94.
061/520-26-10.
(245324)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту.
063/344-052.
(245338)
ИЗДАЈЕМ опремљен
стан, ТА, клима. Тел.
063/114-52-49.
(245343)
ИЗДАЈЕМ мањи стан
на Стрелишту, у кући,
могу ученици.
063/101-28-16.
(245346)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, ТА,
клима, кабловска, ненамештен.
063/371-325.
(245342)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, повољно, Котеж 1.
064/137-63-19.
(245356)
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру у Самачком, I
спрат. Ивана,
064/288-00-99.
(245371)
СТАН, Тесла, преко
пута „Авива”, двособан, намештен, 150
евра. 064/514-05-06.
(245373)
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ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ
локале од 39 и 81 м2,
у центру Стрелишта.
Тел 064/267-71-74.
(СМС)
ЛОКАЛ за издавање,
може зубна ординација, и може као канцеларија. Тел.
064/417-68-58.
(244658)
ИЗДАЈЕМ локал, 21
м2, Л. Толстоја, близина пијаце. 333-058.
(244750)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 063/255-892,
063/254-155.
(244744)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за стан локал од 39
м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-7174. (243773)
ПРОДАЈЕМ локал ТЦ
код Суда, 14 м2,
12.000 евра, власник.
069/663-773.
(244497)
ИЗДАЈЕМ локал новоградња, 20 м2, само
20 евра. Услужна делатност, центар.
064/262-54-65.
(245082)
ИЗДАЈЕМ подрум 200
м2, стамбена зграда,
повољно.
065/231-63-16.
(245136)
ИЗДАЈЕМ локал 100
м2, у центру. Тел.
063/622-209.
(245192)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
у центру. Тел.
063/622-209.
(245192)
ИЗДАЈЕМ локал код
Хемијске школе.
060/324-03-20.
(245216)
ПРОДАЈЕМ пословну
зграду 1.650 м2 и 500
м2. 060/312-90-00.
(245274)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру Јабуке, 25 м2.
Тел. 064/579-16-15.
(245274)
ИЗДАЈЕМ два нова
локала, центар, један
опремљен салон лепоте. 063/734-82-31.
(245297)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, код улаза пијаце,
близина три школе.
060/351-03-56.
(245323)
ИЗДАЈЕМ два локала,
Јаб учки пут, 170 м2 и
70 м2. 063/759-12-47.
(2453049
ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљену аутоперионицу, три бокса, 7
паркинг места.
064/226-81-91.
(245347)
ИЗДАЈЕМ локал 28 м2,
М. Горког 81, улаз у
„Пепељаре”. 063/83748-34. (245310)
ФРИЗЕРСКИ салон,
нов, комплетно сређен, погодан и за козметичке услуге.
Предграђе, 200 евра.
063/514-05-06.
(245372)

ПАНЧЕВАЦ

ПОСАО
ПОНУДА

КЊИЖАРИ „Невена”
у Панчеву потребна
радница на продаји
уџбеника. Тел.
061/553-32-40,
062/622-139.
(СМС)
ПОТРЕБНА жена за
чување старих лица у
Немачкој, мало познавање немачког језика. Тел. 062/571007. (242777)
ПРОДАВАЧИЦА потребна у пекари.
062/404-144.
(245360)
ПЕКАР потребан и
радница за ноћну
смену.
064/403-51-32.
(245360)
ЛИМАРИЈИ „Марковић” потребни радници: грађевински лимари, панел монтажери
и помоћни радници.
065/670-12-43.
(245386)

ПОТРЕБНИ радници
перионици „Пионир”
и конобарица. Тел.
069/108-06-54.
(243363)
ПРОДАЈЕМ продавницу здраве хране у раду, са робом.
063/830-61-73. (2459)
ПОТРЕБНЕ раднице
на шиваћим машинама. 069/238-07-65.
(244952)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице у кухињи и на шалтеру.
Локал у Браће Јовановић. 063/897-55-04.
(244657)
ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(245025)
POCO-LOCO ресторану потребни кувари и
посластичари.
064/874-03-01. (2449)
ПОТРЕБНО више руковаоца са искуством
у раду на: утоваривачу, виљушкару, телехендеру. 064/668-9786. (245115)

ТРАЖИМО озбиљну
жену за негу старијих
особа и помоћ у домаћинству. 311-716.
(245131)
ОБЈЕКТУ за смештај
потребна девојка за
рад на рецепцији и
спремачица. 060/04352-98. (245217)
ПОТРЕБНИ возачи
комбија, Б, Ц категорија, развоз робе, познавање Београда, искуство. 063/134-3912. (245200)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету
„Бомбончић”, доћи у
петак, 4. августа 2017,
у Улицу др Жарка Фогараша 36, од 18 до
20 сати. (245234)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету
„Бомбончић”. Доћи у
суботу, 5. августа
2017, у Улицу Синђелићева 21, од 18 до
20 сати. (245234)
ЧАСОВИ за полагање
немачког, А 1 – Б 2.
062/844-53-43.
(245249)

РЕСТОРАНУ Family
garden хитно потребан конобар/ица.
Пријаве на тел.
064/641-91-83.
ПОТРЕБНИ возачи камиона каде и комерцијалке на неодређено време. Тел.
060/033-56-10.
(245236)
ПОТРЕБАН столар и
монтер плочастог материјала. 060/600-1452. (245273)
ПОТРЕБНА радница
за рад на бензинској
пумпи у Панчеву. 351601. (245317)
ПОТРЕБНА радница
за рад у ресторану.
Тел. 377-230,
064/643-41-22. (2453)
ПОТРЕБАН конобар/ица са искуством,
за рад у ресторану.
063/508-719.
(245329)
ПОТРЕБАН кувар/ица, са искуством, за
рад у ресторану.
063/508-719.
(245329)

ПОТРЕБНО више радника за рад на роштиљу, и помоћних радника у роштиљници
код „Тому Лесковчанина”. 065/900-50-08.
(245259)
ПОТРЕБНА девојка за
чување девојчице из
Панчева. 064/003-4009. (245262)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори
из Ковачице. 060/06608-60. (СМС)
ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
БУТАН боце, кућна
достава. 013/347564, 060/034-75-64.
(СМС)
КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50. (4723)

20

Петак, 4. август 2017.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09.
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром,
рушење.
063/771-55-44.
(244853)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром,
рушење.
063/771-55-44.
(244853)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(243972)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13.
(243955)
МАШИНСКО сечење
и цепање и уношење.
064/357-82-08. Босанац. (244435)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(241768)
ДУБИНСКО прање меблираног намештаја,
аутомобиле, душека.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(245040)
ПРАЊЕ тепиха, 100
дин/м2, долазак одмах, бесплатан. Наташа. 361-474,
066/361-474,
060/361-47-41.
(245040)
РАДИМО кровове, зидање, бетонирање,
фасаде, адаптације
кућа и станова.
062/894-37-18,
064/183-16-36.
(245071)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(245091)
АЛУ, ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/18125-00. (245092)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, кречење, бетонирање, стиропор,
фасаде, кречење. радимо повољно.
063/865-80-49.
(245094)
РАЗНЕ физичке послове радимо: бетонирања, штемовање и
остало. 065/600-0530. (245141)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета, као и
бродских подова.
064/341-79-60.
(245146).
НЕГА старих, болесних, инвалидних лица, заказивање, пратња до лекара.
063/868-04-51.
(245154)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(245160)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старих,
уградња нових цеви,
монтажа санитарије,
одгушења. 062/382394. (245177)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
славине, одгушење канализације одмах.
061/193-00-09.
(245185)
ТАПЕТАР којуи пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(245181)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало најповољније у граду.
061/630-83-79.
(245199)
БЕТОНИРАЊА, разбијање бетона, ископи, утовари, кошење,
обарање дрвећа, итд.
060/035-47-40.
(245204)
РАДИМО све послове:
рушења, бетонирања,
ископе, чишћења тавана, обарање стабала. 061/131-86-26.
(245204)
РУШЕЊА кућа, бетона, бетонирања, одношење ствари, обарање
стабала, кошење.
064/122-69-78. (2454)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, поправка крова, чишћење олука,
кречење, повољно.
065/5235-24-56.
(245214)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс, фарбање столарије, чисто, педантно.
061/288-20-19.
(245222)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70.
(245225)
КОШЕЊЕ траве и шишање ограде. Тел.
069/130-35-91.
(245379)
КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака
тримером и косачицом. 061/612-14-50.
(245372)
ЧАСОВИ, основе
електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(245263)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (245230)
ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња и канализационих цеви. 062/640741. (245248)
РУШИМ старе објекте, одвозим шут, чистим подруме, таване,
повољно. Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(245273)

СЕЛИДБЕ с радницима, у свим правцима,
повољно и одвозим
стари намештај. Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(245273)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (245279)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/31490-18, 601-892.
(245280)
ПРЕВОЗ ствари комбијем. 061/616-27-87,
или пик-апом.
061/629-80-40.
(245282)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
064/157-20-03.
(245282)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије,
купање и нега болесника. 063/737-59-60.
(245290)

ОЗБИЉНА жена радила би код старије
особе, са искуством.
065/237-10-68,
064/665-86-51. (2145)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(245299)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације, адаптације купатила, сервис, повољно, попуст за пензионере. 377-930,
063/115-71-67.
(245303)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова, пеглање
веша, педантно и квалитетно. 061/412-4450. (2245331)
ВРШИМ баштенске
радове косим траву,
уређујем дворишта.
064/867-47-89,
069/044-212-56.
(245332)
ЦЕПАМ, уносим, слажем дрва, уносим
угаљ повољно.
061/641-30-36.
(245337)
ПРЕВОЗ ковинског
угља, грађевинског
материјала, блок, цигла. 069/582-08-70,
064/271-56-57.
(245339)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
повољно. 060/521-9340. (2245346)
ПСИХОЛОГ ради са
децом са и без сметњи
и њиховим породицама. 064/132-02-24.
(245352)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)
ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (245151)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329464. (245288)

СЕЛИДБА – превоз
1000 дин. Могућност
радника, попуст на
ванградске. 063/17477-69 (242381)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
062/834-66-50.
(245142)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (244909)
ПЕРФЕКТ: демит фасаде, зидање, малтерисање, кречење, глетовање, керамика,
кровови. 063/122-1439. (243856)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације, поправке,
замене, одгушења купатила, канализације,
одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (2449)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001050, 063/329-464.
(245288)
MAGIC LOOK, масажа
целог тела, парцијална: болови у леђима,
антицелулит, старијима и женама попуст.
061/132-11-18.
(244502)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 0-24,
пензионерима екстра
попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(245296)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(245359)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(250070)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (245089)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657, 063/77718-21, 064/495-77-59.
(245075)
СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, аутоелектричар, поправка, појачавање ЦО2 апарата. Дејан, 063/800-1996. (245120)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно: грађевински
материјал, шљунак,
песак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(245129)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
062/834-66-50.
(245142)
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ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на основу члана 9. став 2. Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 15/2014, 29/2014,
11/2015, 28/2015 и 22/2016, 38/2016 и 2/2017) и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција” Панчево, број 01-1544-4/2017 од 10.07.2017. године, расписује :

ОГЛАС
За давање у закуп пословног простора
у државној својини чији је корисник град Панчево
Путем јавног надметања, на период од 5 година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор
Редни број

Адреса

Површина у м²

Зона

Висина почетне закупнине по м² која се
лицитира без пореза

Делатност

Депозит
у дин.

1

Савска 4

57,15

1

308,40 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

35.250,12

2

Савска 6

41,40

1

308,40 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

25.535,52

3

Савска 8

59,21

1

308,40 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

36.520,72

4

Жарка Зрењанина 14

9,74

1

308,40 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

6.007,64

5

Жарка Зрењанина 16

40,00

1

308,40 динара по м²

канцеларијска

24.672,00

6

Жарка Зрењанина 147

185,48

2

205,60 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

76.269,38

7

Петра Драпшина 2

20,16

1

308,40 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

12.434,68

8

Петра Драпшина 2

19,41

1

308,40 динара по м2

занатска, трговинска, канцеларијска

11.972,08

9

Петра Драпшина 2

12,50

1

308,40 динара по м2

занатска, трговинска, канцеларијска

7.710,00

10

Ослобођења 17-19

124,04 пословног и
86,22 магацинског

1

308,40
динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

11

Ослобођења 19

34,01 пословног и 8,83
магацинског

1

308,40
динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

Ослобођења 25

28,27 пословног и 79,47
магацинског

1

308,40
динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

13

Максима Горког 2

28,63

1

308,40 динара по м²

трговинска

17.658,98

14

Вељка Влаховића 17

40,96

2

205,60 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

16.842,76

15

Марка Краљевића 18

372,91

1

308,40 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

230.010,88

16

Хајдук Вељкова 18

30,00

1

308,40 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

18.504,00

17

Немањина 8

25,00

1

308,40 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

15.420,00

18

Новосадска 12

18,00

1

1308,40 динара по м²

занатска, трговинска, канцеларијска

11.102,40

19

Жарка Зрењанина 16

32,29

1

308,40
динара по м²

канцеларијска

12

103.098,12
23.700,54
41.945,48

19.916,48

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица.
Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без накнаде могу оставрити према Закону о буџету за 2017. годину, односно према
Одлуци о буџету града Панчева за 2017. годину.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа, а наведени износ представља збир две почетне месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун број: 160-46169069 код Banca Intesa.
Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који представља почетну висину закупнине по м² .
Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м² је најповољнији понуђач.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, исти се враћа понуђачима који не успеју у јавном надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од пет дана од дана закључења Уговора о закупу.
Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању.
На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период
трајања закупа.
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.
Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:
1. Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију,
2. Сопствену (соло ) меницу
Банкарска гаранција доставља се у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не може бити краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре истека рока, на период који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.
Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 ( осам ) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида .
Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се погледати у периоду од 07. 08. 2017. године до 10. 08. 2017. године од 10 до14 сати. Све информације се могу добити на тел. 013/219-03-00, локал 202.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од 5 година.
Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у разматрање.
Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био предмет ранијег оглашавања, у року од три године од дана одустанка.
У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног простора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања.
Пријава треба да садржи :
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број;
б) за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси - површину и редни број из Огласа,
3) делатност која ће се обављати (уколико је то занатска написати тачан назив занатске делатности)
4) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,
5) доказ о уплати депозита за учешће,
6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева (не признају се потврде Министарства финансија – Пореска управа Панчево).
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе потпуну пријаву и уплати тражени депозит.
Током самог поступка јавног надметања, председник Комисије објављује висину почетног износа и утврђује да сваки наредни лицитациони корак не може бити мањи од 5% од претходно највише излицитираног износа.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП „Дирекција”‘ Панчево, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ
ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ” име и адресу, односно седиште лица које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 11. 08. 2017. године до 10 сату.
Јавно надметање ће се одржати 11. 08. 2017. године у 12 сати, у соби бр. 108 у ЈП „Дирекција’” Панчево, Змај Јовина бр.6.
Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се Уговор о закупу на одређено време.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно пуномоћје оверено код надлежног органа.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.
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Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на основу члана 11. Одлуке о постављању мањих монтажних,покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени лист града Панчева” број 29/2014, 28/2015, 30/2016, 38/2016 и 09/2017), Правилника о условима за постављање привремених монтажних
објеката на површинама јавне намене („Службени лист града Панчева” бр.18/2015),Одлуке о висини закупнине киоска који су у власништву ЈП „Дирекција” Панчево
(„Службени лист града Панчева” бр.30/2014) и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево број:01-1544-10/2017 од 10. 07. 2017.године, расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Огласом су обухваћене следеће локације:
Red. Broj

Br. Ki.

Lokacija

Zona

Delatnost

Tip kioska

Površina kioska
uključujući i nastrešicu

Lokalna komunalna taksa din/m², na mesečnom nivou

1

34

Svetog Save kod nove Pošte

II

trgovinska

šestougaoni

12,50

do 7m² po 717,00din,a za peostalu površinu po 633,00 din

2

46

Ugao Zmaj Jovine i Svetog Save

II

trgovinska

dupli pravougaoni

18,00

do 7m² po 717,00din,a za peostalu površinu po 633,00 din

3

52

Ružina kod Katoličkog groblja

III

trgovinska

pravougaoni

9,00

do 7m² po 591,00dinara, a za preostalu površinu po 506,00 dinara

4

53

Ružina kod Katoličkog groblja

III

trgovinska

pravougaoni

9,00

do 7m² po 591,00dinara, a za preostalu površinu po 506,00 dinara

5

93

Ugao Oslobođenja i Kneza Mihajla
Obrenovića

IV

trgovinska

osmougaoni

12,00

do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00 dinara

6

94

Ugao Oslobođenja i kneza Mihajla
Obrenovića

IV

trgovinska

dupli pravougaoni

18,00

do 7m² po 464,00 din, a za preostalu površinu po 380,00 dinara

7

54

Ugao M.Trebinjca i M.Obrenovica

II

trgovinska

Panki

7,00

visina zakupnine kioska po 1m² je 1.206din,
a površine je po 1m² 717 dinara

8

97

Stevana Šupljikca
kod Evangelističkog groblja

IV

trgovinska

dupli pravougaoni

7,00

do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00 din

9

113

Stevana Šupljikca preko puta pivare

IV

trgovinska

pravougaoni

9,00

do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

10

121

Sremska kod MZ

IV

trgovinska

pravougaoni

9,00

do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

11

31

Svetog Save kod nove pošte

II

ugostiteljska

šestougaoni

12,50

do 7m2 po 717,00din, a za preostalu površinu po 633,00din

12

119

Kozaračka kod spomen česme

IV

ugostiteljska

pravougaoni

12,00

do 7m² po 464,00 din. a za preostalu površinu po 380,00 dinara

13

132

Bavaništanski put kod
Novog groblja

V

trgovinska

pravougaoni

12,00

do 7m² po 338,00din, a za preostalu površinu po 253,00din

14

133

Novoseljanski put preko
puta “Davida”

IV

trgovinska

osmougaoni

12,00

do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

15

139

V. Vlahovića i Veljka Petrovića

IV

trgovinska

pravougaoni

9,00

do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

16

154

7.jula kod broja 29

IV

trgovinska

pravougaoni

9,00

do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

17

160

Ugao Žarka Zrenjanina I 7. jula

IV

trgovinska

pravougaoni

9,00

do 7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

18

174

Oslobodjenja br. 16 kod
kružnog toka

IV

trgovinska

pravougaoni

9,00do

7m² po 464,00din, a za preostalu površinu po 380,00din

Право учешћа на оглас имају сва заинтересована правна лица, предузетници и физичка лица , која испуњавају услове из овог огласа.
Сваки учесник који се пријави на Оглас дужан је да изврши уплату гарантног износа за учешће у поступку јавног надметања и то на текући рачун бр.160-461690-69 код Banca Intesa који износи:
· за I зону: 80.000,00 динара
· за II зону: 65.000,00 динара
· çà III çîíó: 50.000,00 äèíàðà
· за IV зону: 45.000,00 динара
· за V зону: 35.000,00 динара
Извршењем уплате гарантног износа учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа
Правилником о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене утврђени су посебни услови за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне
намене, као што су локација, површина објекта, одређивање делатности, одређени тип, облик, димензије, врсте материјала и сл.
Гарантни износ се не враћа:
– Лицу у поступку јавног надметања које, не потпише Изјаву о прихватању услова из члана 16. ове одлуке
– Учеснику коме је у поступку јавног надметања дат део површине јавне намене ради постављања киоска,у случају одустанка
Лице у поступку јавног надметања, који је стекао право на део површине јавне намене за постављање киоска, пре доношења Одлуке о коришћењу дела површине јавне намене за постављање
киоска, дужно је да уплати:
· Највећи излицитирани једнократни износ у циљу стицања права коришћења површине јавне намене ради постављања киоска,
· Утврђени депозит на име трошкова за уклањање објекта са дела површине јавне намене, након престанка коришћења у износу од 10.000,00 динара.
Период на који се даје део површине јавне намене не може бити дужи од 10 година.
Пријава треба да садржи:
А. Податке о подносиоцу пријаве и то:
1. За физичка лица – име, презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ, а у случају да физичко лице заступа пуномоћник, оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
2. За предузетнике име презиме, адреса,извод из регистра издат од стране органа надлежног за регистрацију, у оригиналу или у овереној фотокопији не старији од 6 месеци,број личне карте, ЈМБГ, назив
радње, ПИБ и матични број, а у случају да предузетника заступа пуномоћник оверено пуномоћје за лица које заступа подносилац пријаве,
3. За правна лица назив и седиште, извод из регистра издат од стране органа надлежног за регистрацију правног лица, у оригиналу или овереној фотокопији не старије од 6 месеци, пуномоћје за лице које
заступа подносиоца пријаве, ПИБ и матични број,
Б. Податке о локацију за коју се пријава подноси:
– Редни број и адреса локације,
– Делатност која ће се обављати,
Ц. Доказ о уплати Огласом предвиђеног гарантног износа за учешће на рачун бр. 160-461690-69 који се води код Banca Intesa
Д.Доказ да подносилац пријаве нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева, о чему се прилаже Уверење Секретаријата за пореску администрацију градске управе града Панчевa
Сва приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији.
Без ових прилога, поднета пријава неће се узети у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице, односно његов овлашћени заступник.
Једно лице може да поднесе пријаву за више локација, с тим што је у обавези да за сваку локацију поднесе потпуну пријаву и уплати тражени гарантни износ.
ЈП „Дирекција” Панчево је дужно да пре отпочињања поступка доделе површине јавне намене прибави од надлежних предузећа информацију о могућности прикључења на постојећу комуналну инфраструктуру.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП „Дирекција”, З. Јове Јовановића бр. 6, Панчево, са назнаком „ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА, ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ____ – НЕ
ОТВАРАЈ”, име и адресу, односно седиште лица које конкурише.
Рок за подношење пријава је закључно са 14. 08. 2017. године до 10 сати.
Јавно надметање ће се одржати 14. 08. 2017.године у 12 сати у соби бр.108, у ЈП „Дирекција”, Змај Јове Јовановића бр. 6 у Панчеву.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Почетни једнократни износ у циљу стицања права за закључење уговора о закупу дела површине јавне намене ради постављања киоска износи 30.000,00 динара.
Учесник који је понудио највећи једнократни износ за део површине јавне намене ради постављање киоска, дужан је да одмах, на позив председника Комисије потпише изјаву да је понудио највећи једнократни износ са назнаком висине тог износа, чиме је јавно надметање завршено.
За коришћење дела површине јавне намене, плаћа се локална комунална такса, у висини и на начин одређен Решењем Градске управе града Панчева - Секретаријата надлежног за послове пореске администрације, а које се доноси на основу Одлуке Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама, зависно од површине киоска и од зона у којој се површина јавне намене налази.
Лицу које није стекло право на део јавне површине јавне намене за постављање киоска, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од коначности одлуке о додели на коришћење површине, јавне
намене у уплаћеном износу , без камате.
Сва потребна обавештења у вези Огласа могу се добити у ЈП „Дирекција”, Змај Јове Јовановића бр. 6 или на телефон 219-03-00.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно пуномоћје оверено код надлежног органа.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

Петак, 4. август 2017.

УСЛУГЕ

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329464. (245288)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (245234)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-6674.(245234)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(245234)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (245234)

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(245191)
РОЛО-НАЈ вам нуди
поправку, уградњу:
ролетни, внецијанера,
тракастих завеса, роло-комарника, хармоврата, туш-кабина,
роло-челична заштитна врата, тенда. Ми
смо најквалитетнији,
најјефтинији, са највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344594, 063/894-21-80.
(245195)
ПЕРФЕКТ: фасаде, зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
ламинати, керамика,
кровови. 063/122-1439. Миле. (245326)
ТАПАЦИРАЊЕ и поправка намештаја.
060/600-14-52.
(245273)
АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001050, 063/329-464.
(245288)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и
уграђујемо са овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(245368)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (245368)
РАЗНО

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(245234)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-7866.(245234)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(245191)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.
(245245)

НЕМЦУ, 75/178, потребна жена до
40/175, згодна, за вишесатно друштво у
Народној башти, зими
код мене у Берлину.
СМС: 064/360-33-75.
(244082)
ИНВ. ПЕНЗИОНЕР,
1969, тражи жену ради брака, сличних година. 065/672-87-01.
(245106)
СТАРИЈИ галантан господин, тражи девојку-жену за повремене
сусрете, изласке, провод, летовање.
063/878-40-52.
(245112)
ПОМАЖЕМ хуманитарцима који прикупљају помоћ за лечење болесника.
063/878-40-52.
(245112)
ДЕЧКО, 32 године,
тражи озбиљну девојку за дружење.
065/675-23-25.
(245250)

ОГЛАСИ

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра.
Кабловска, двориште,
ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68,
Зорица.
www.soko-banja.org
(241721)

ПАНЧЕВАЦ

„LIVEX” DOO

Mlinu „Ninić” potrebni sledeći radnici:

Livnici u Pančevu potrebni radnici
– više izvrsilaca mašinske struke:

– poljoprivredni tehničar
– mašinski tehničar
– elektrotehničar
– elektromehaničar
– mašinbravar
– fizički radnici
– trgovac
Radno iskustvo jedna godina.
Biografiju doneti lično u Ul. Bavaništanski put 268, Pančevo.
Konkurs je otvoren do popune radnih mesta.

– Bravari, zavarivači, kalupari, pecari, pomoćni radnici.
Poželjno mlađe osobe, sa iskustvom do dve godine, na
sličnim poslovima.
Prijave na telefon 013/370-575, mob. 064/641-77-68 i
064/641-77-67.

ALMEX d.o.o. Pančevo raspisuje konkurs za
sledeće radno mesto:

IT ADMINISTRATOR
1 izvršilac
Opis posla:
– Poznavanje Microsoft Windows operativnih sistema i
aplikacija
– Poznavanje računarskih mreža
– Iskustvo u radu sa Windows serverima (2008r2 i 2012)
i virtuelnim mašinama
– Održavanje postojeće računarske opreme i instaliranje
nove opreme
– Administracija video nadzora i sistema radnog vremena
– Administracija MAIL servera i web sajta
– Pružanje tehničke podrške zaposlenima

КРАШИЋИ, апартмани 7 – 9 евра,120 м од
мора. +38163-243859, +38232-679-098.
(243072)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, кабловска, интернет, базен,
SPA. 063/719-98-30.
(244531)
ЗЛАТИБОР, Водице,
издајем кућу 51 м2,
летовање, зимовање,
викенд-туре. 063/80258-36. (245003)
ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу
код Бара, повољно.
Тел. +382-67-834-996.
(243777)
ИЗДАЈЕМ нов апартман у Сокобањи, КТВ,
паркинг.
060/327-27-10.
(245254)

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем мањи двособан
апартман са терасом,
нов и лепо опремљен
у апартманском насељу, 200 метара пре извора Снежник.
066/624-04-00.
(244042)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, кабловска,
интернет, базен, SPA.
063/719-98-30.
(244531)
ПОВОЉНО апартман
и собе, Бања Врујци,
издајем. 065/608-0366. (244539)
ЗЛАТИБОР, апартмане издајем. 064/14278-27. (245210)
ИЗДАЈЕМ апартман у
бањи Врујци. Тел.
064/368-80-19.
(245305)

ИЗДАЈЕМ апартмане у
Сокобањи, клима, интернет, ТВ, погледати
на сајту www.apartmaniharmonija-sokobanja.info Aпартмани
Хармонија. 018/837717, 065/616-81-97.
(245230)
ПОВОЉНО летовање:
Шушањ, пун пансион,
превоз, 20. августа попуст. 064/193-15-92.
СОКОБАЊА, издајем
нов четворокреветни
једнособан стан код
Борића. 064/507-2084. (245383)

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

Uslovi:
- VSS
- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
- Znanje engleskog jezika
- Vozačka dozvola B kategorije
- Spremnost na timski rad i dobre orgаnizacione sposobnosti
Napomena:
Prednost imaju kandidati sa iskustvom iz oblasti informacionih tehnologija.
Mail adresa na koju možete slati CV je
zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 10. 08. 2017.

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене
огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

1. августа 2017. напустио нас је, у 87. години, наш вољени супруг и
отац

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

МИЛЕТА ДИМИТРОВ
из Сакула
Хвала ти за сву доброту и љубав коју си нам дао. Поносни смо што
смо те имали. Вечно ћеш живети у нашим срцима.
ЈОВАНКА и ИВАНА
(75/245294)

Почивај у миру

Последњи поздрав другарици

ЖИВАН
СТАЈИЋ

СТАНИ

СТАНА
КОВАЧЕВИЋ

МАРА и МИЉАН

Само да си ме бар мало
послушала, било би
другачије.
Нек ти је лака црна земља.
КАТИЦА с породицом

12. VI 1942 – 29. VII 2017.
Недостајеш нам...
Оставила си велику
празнину у нашим срцима.
Твој ЖЕЉКО и твоја
МИЛИЦА

(1/245022)

(94/4724)

(93/245371)

25. XII 1939 – 26. VII 2017.
Волимо те.

телефон: 013/301-150
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marketing@pancevac-online.rs

БОЖИДАР ЛОЈАНИЦА
23. јула 2017. године, опростили смо се од нашег
колеге, једног од чланова златне генерације Техничке школе у Крагујевцу.
Нека му је слава и хвала за све што је учинио у
животу.
Генерација 1952/1956 СТШ Крагујевац
(56/245173)
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Петак, 4. август 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

31. јула 2017. преминула је наша

25. јула преминуо је наш

ДАРИНКА ВИТАС
МИЛОШ ВАСИЉЕВИЋ
Поносни смо што смо те имали, а много тужни што смо те изгубили.
Твоји: супруг МИЛАН, син ДРАГАН, ћерке МИЛКА и ДРАГАНА,
снаја НАТАША, зетови МИРКО и ДРАГАН, унуци БИЉАНА,
МИЛАН, МИОДРАГ, СРЂАН, ЈОВАНА, ЕМА и НАЂА и праунуци
ИТАНА, АТАНАСИЈЕ, АНАСТАСИЈА и МИХАЈЛО
(48/245151)

1955–2017.

30. јула 2017, у 78. години, напустила нас је наша
драга супруга, мајка и бака

С љубављу и поштовањем супруга
БОГДАНА, синови ДАЛИБОР и ВЕЛИБОР,
снаја ЈЕЛЕНА и унуци МИЉАН и ЈОВАН

МИЛИЦА ТАНКО

(25/245086)

Последњи поздрав снахи

Последњи поздрав

Недостајаће нам твоја нежност, племенитост,
љубав и пожртвованост коју си нам несебично
пружала.
Твоји најмилији: супруг ПЕТАР, ћерке ЗИТА
и СВЕТЛАНА с породицама

18. јула 2017. године преминуо је наш

(27/245088)

Последњи поздрав

ТРАЈАНКИ ГРГОВСКИ

МИЛОРАД АНДРЕЈЕВИЋ САВА

1939–2017.

Добар супруг, отац, свекар, дека и прадеда, кога
ћемо чувати од заборава, памтити по добру и поносити се што смо га имали.
Твоји: супруга ЈАСМИНА, син РАДОСЛАВ,
ћерка СЛАВИЦА, зет СТОЈАН, снаја ДУШИЦА,
унуци ДЕЈАН, ДРАГАН и ТАЊА
и праунука МИЛА

ДАРИ

од девера НИКОЛЕ

преминула 25. јула 2017.
Супруг ИЛИЈА, синови ГОЦЕ и АЦО, унука
ДАНИЈЕЛА, зет ИГОР и многобројна родбина
и пријатељи

с породицом ВИТАС

(23/245080)

(49/245150)

МИЛИЦИ ТАНКО
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ћерка ЛАНА, зет МИРОСЛАВ, унуци МИОДРАГ и СТЕВАН
(26/245087)

(4/244023)

Мој вољени брат испустио је своју племениту душу 31. јула 2017.

МОМЧИЛО НЕДЕЉКОВИЋ
1945–2017.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је преминуо наш супруг, отац и деда

Последњи поздрав драгој

МОМЧИЛО НЕДЕЉКОВИЋ

МИЛИЦИ
ТАНКО

Ожалошћена сестра ПЕРСА са синовима
ЗОРАНОМ и НЕШОМ с породицама

Живећеш док живимо и ми. Хвала ти за све што
си нам пружио у животу.
Вечито захвални: супруга ДИВНА, син НЕНАД,
снаја МАРИЈАНА и унук МЛАДЕН

(86/245335)

(84/245334)

С љубављу
и поштовањем ДОДА,
ЗОРИЦА, АДРИЈАНА,
АЛЕКСАНДАР
и ЈОВИЦА

Драгој снаји и ујни

МИЛИЦИ
ТАНКО

МИЛОСАВЕ
СНОЈ

31. јула 2017, после
кратке и тешке болести
преминуо је мој брат

Последњи поздрав од
МАРИЈЕ и НЕШЕ

Ћерка ЗИТА,
зет МИХАЈЛО
и унук АНДРЕЈ

(43/245130)

(28245088)

ВЕРА ВИГЊЕВИЋ
МОМЧИЛО
НЕДЕЉКОВИЋ

рођ. Радак
1937–2017.
Ожалошћени: супруг,
брат, сестре и остала
родбина

1945–2017.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Твој брат МИШКО
с породицом

(41/245126)

(85/245334)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

Драгој тетки

Наша драга

преминула је 28. јула 2017, у 84. години. Сахрана је обављена 29. јула 2017, у присуству многобројне родбине и пријатеља.
С љубављу и поштовањем успомене ће чувати
синови ДУШКО и ИЛИЈА, снаје СЛАВИЦА и
МИРЈАНА, унуци СЛОБОДАН, БРАНКО, МИЛАН
и МИРОСЛАВ, унука АНА, снаје МИРОСЛАВА,
АНА и САЊА, зет МИРОСЛАВ, праунуци МИЛОШ,
ЛУКА и МАТИЈА и праунуке УНА, САВАНА и ХЕЛЕНА
(66/245241)

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци

МИЛИЦА
ТАНКО

МИЛИЦИ

Велико хвала за све.

(92/245370)

Опраштамо се од наше
вољене

Последњи поздрав драгој мајци

Наша драга тетка

МИЛИЦИ
ТАНКО

МИЛИЦА
ТАНКО

Драга моја најбоља пријатељице, остајем уплакана и тужна.
Анђео си била, анђели
нека те дочекају.
Твоја МИРА и БРАНКО

последњи поздрав од
ЉУБИЦЕ, СТЕВЕ
и ЈЕЛИЦЕ с породицом

(62/245205)

(35/245117)

(61/245205)

Остаће нам у срцу као
оличење снаге, упорности, храбрости и доброте.
Њени: ТАЊА и САВА

Последњи поздрав драгој комшиници

Последњи поздрав драгој
прији

Последњи поздрав прији

Последњи поздрав драгој комшиници

баба ВЕРИ

ВЕРИ ВИГЊЕВИЋ

ВЕРИ
ВИГЊЕВИЋ

МИЛИЦА ТАНКО

АТАНАСИЈИ САВИЋ
од њених најмилијих.
Супруг МИЛАН, син ДУШКО и ћерка ДУШАНКА
(83/245328)

С поштовањем
породица КРАЧУНОВ
(32/245108)

СТЕВАН и МИРЧЕ
КРСТЕВСКИ с породицом

АНА и ЈЕЛЕНА ЈОВЧИЋ

(67/245241)

(69/24525

Станари зграде у Браће
Јовановић 16-а
(45/245140)

Петак, 4. август 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

1. августа 2017. изненада нас је оставио да тугујемо
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Четрдесет дана од смрти нашег тате

5. августа 2017, у 10.30, дајемо четрдесетодневни помен за нашу драгу и вољену

МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ

РАДИЦА ДАМЈАНОВ
1945–2017.
Радице, твоја Сузана ће те вечито волети и никада те неће заборавити.
Сахрана ће се обавити 3. августа 2017, у 17 сати,
на гробљу у Ковачици.
СУЗАНА

Последњи поздрав
наставнику Милету од
породице ГВОЗДЕНАЦ

(76/243508)

(89/245355)

ЗОЛТАНА ОБЕРКНЕЗА

БРАНКУ ГРУБОР

1962–2017.

рођ. Делетић
1953–2017.
Била је велика и мајка, и супруга и друг.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
РАДИЦА ДАМЈАНОВ
1945–2017.
Последњи поздрав драгом и милом брату Радици од
ЗДРАВКА, ЗОРАНА и САШЕ
(77/245309)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

Кћерке ТИЈАНА и МАРТИНА,
синови ДАВИД, АЛЕКСАНДАР и ЗОЗА

Хвала ти за све.
Твоји најмилији

(72/245

(63/245218)

4. августа 2017. навршавају се две године откад
нас је напустио наш вољени

Шестогодишњи помен супругу, оцу, деди и прадеди

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ

ГАВРИЛУ ЈОВАНОВИЋУ

СЕЋАЊЕ

Помен ће се одржати у петак, у 10 сати, на гробљу Котеж.
Увек си у нашим срцима и мислима.
Мајка ЗОРКА и ћерка НИНА

МИЛИСАВ
МИЛОВАНОВИЋ
МРКИ
Навршава се пола године како си нас напустио, а тугу у нашим срцима не може време да
избрише...
У срцу те чувају твоји
најмилији...
Супруга МИРЈАНА, син
ЖАРКО и ћерка
ДАНИЈЕЛА
с породицама

МИЛАН ЛАЦКОВИЋ

Време пролази, а бол и туга биће вечни.
Почивај у миру.
Твоји најмилији
(73/245277)

(70/245260)

3. VIII 2007 – 2017.
Дошла је десета година откако те нема, време
пролази, а бол и туга су све јачи. Много нам недостајеш.
Твоји: супруга НАДА, синови ЗОРАН и ДРАГАН,
унуци ДАДА, ТИНА, ДАЦА и МИКИ и праунуци

Навршава се петнаест година од смрти наше
мајке

(95/245381)

10. августа навршава се
шест месеци

ЂУРА КЕРИЋ

(79/245314)

ДРАГАН
ГАВРИЛОВИЋ

ЦВЕТЕ БУРСАЋ
9. VIII 2002 – 9. VIII 2017.

9. августа, на Новом
гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

Време пролази, а туга и
бол у срцу вечно остају.

МИЛИСАВ
МИЛОВАНОВИЋ
Драги наш чика Мрки.
Све подсећа на тебе...
Много нам недостајеш...
Твоји: ЦЕЦА, ЂОЛЕ,
МИХАЈЛО и ИЛИЈА
(80/245314)

МИЛИСАВ
МИЛОВАНОВИЋ
МРКИ
Драги брате, откад те
нема, тугујем и плачем
сваког дана.
Твоја сестра ДРАГИЦА
с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга СТАНКА
с децом

САШКА и МИЛИЦА

(68/245246)

(36/245122)

Двогодишњи
помен
драгом оцу, тасту и деди

Мила, незаборав и туга су вечни.
Твоји најмилији
(78/245311)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЂОКОВИЋ

(81/245314)

РАДМИЛИ
ПРСТОЈЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

5. августа 2017. године
на Новом гробљу, у 11
сати, даваћемо годишњи помен нашем драгом

Синови ВЛАДА
и ЗОРАН, снаје
СЊЕЖАНА и ДРАГАНА
и унука МИЛИЦА
(71/245267)

ЗОЛТАН АПРО

СТЕВАНУ

ВЕРА
КОСТЕВСКА

ЂЕРФИЈУ

1965–2004–2017.

Време пролази, али бол
у срцу остаје заувек.
Твоји најмилији

С поштовањем
породице КОСТЕВСКИ
и МИЦКОВСКИ

(88/245344)

(60/245203)

МИРОСЛАВА

ВИТОМИР

1930–2007.
1924–1994.
Успомену на вас чувају ваши најмилији
(64/245227)

4. августа навршава се
година откако је преминуо наш

СЕЋАЊЕ

2. V 1963 – 9. VIII 1982.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

НЕБОЈШИ
Увек у срцу и мислима.

С љубављу мама
МУЦИКА, сестра
ИЛУШ и сестрићи
ИВАН, КРИСТИНА
и ЕСТЕР
(57/245179)

ЈОВАНИЋУ
МЕДИ
Сваког дана недостајеш
више него претходног
Твоји најмилији
(87/245341)

ПЕТАР
ДОТЛИЋ
ЈОВАН КАЗАКОВ

ЈОВАН КАЗАКОВ

1997–2017.
И даље си у нашим мислима.
Твој син ИГОР

Време пролази, успомене остају.
Твој друг ПЕРА

Успомену на њега чува
супруга МИЦА
с породицом

(91/245367

(82/245317)

(90/245366)

ВЛАДИМИР
РАЈКОВИЋ
1969–1987.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(74/245289)
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СЕЋАЊЕ
Навршава се пет година од смрти нашег драгог супруга, оца, деде,
свекра и таста

У суботу, 5. августа, на Новом гробљу, у 10
сати, дваћемо двогодишњи помен нашем

ЈОВАНУ ЋИРОВИЋУ
ЈОЦИ ЋИРИ

РАДИВОЈА МИЛИЋА
2012–2017.
Ако је смрт јача од живота, није од љубави.
Твоја породица
(22/245077)

1987–2015.
Треба схватити несхватљиво и прихватити неприхватљиво, а две године прође,
наш мили Даци, од твог одласка међу анђеле Божје, али ти ћеш увек и заувек бити
с нама и уз нас, у нашим срцима, мислима
и сећањима. Волимо те.
Твоји: мама ЉИЉАНА, тата МИЛОШ,
брат МАРКО и снаја НЕВЕНА

Две године прође откад нема брата мог

ЈОЦЕ ЋИРЕ
1987–2015.
Нема више брата мог, брата мог рођеног,
јединог, узео га себи Бог.
Батице, ти си увек у мојим мислима и сећању на наша дружења и путовања. Било
где да сам ја и ти си ту, јер само је небо између нас.
Твој батица МАРКО и снајка НЕНА
(20/245083)

(19/245083)

5. августа 2017. навршава се пола године откако
није више с нама

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАРИЈА КУРУЧЕВ

БЕЛА КИШ

Помен ће се одржати у суботу, у 10 сати, на Католичком гробљу.
Хвала ти за сву љубав, топлину, племенитост и
пожртвованост.
Твоји најмилији

1970–1997.

У суботу, 5. августа, у 11 сати, на Новом православном гробљу, одржаћемо једногодишњи помен нашој драгој

ДАНИЦИ ТАРАЈИЋ

ЈОЦЕ ЋИРЕ

Увек ћеш живети у нашим срцима.

Време пролази, туга и бол не престају. Заувек те
носимо у срцу и мислима.
Твоји синови СТЕВАН и ГАЛЕ с породицама

Твоји најмилији

(16/245069)

(55/245166)

Две године нема нашег другара

(52/245155)

1987–2015.
Друже наш, где год да смо ми: на Звездари, на Ади, у Земуну, Ужицу, Севојну, Гучи, Бир фесту, Егзиту... са нама си и ти.
Знамо, сећамо се, памтимо...
Друже, почивај у миру са анђелима небеским.

3. августа навршило се девет година откад те нема

2. августа 2017. навршило се годину дана откада
није с нама наш драги

Сећање на наше драге

Твоји другари: НЕША, СЊЕЖА, АЦА,
ИВА, ДУЛЕ ЕНГЛЕЗ, СРКИ, ЗОКИ
СЛОВЕНАЦ, ЗОКИ БОЈ, МУКИ, ЉУБИЦА
и РУЖИЦА
(21/245084)

ВЛАДИМИР М. СТОЈСАВЉЕВИЋ
1935–2017.

У суботу, 5. августа
2017. даћемо четрдесетодневни помен на Старом православном гробљу, нашем

ПЕТРИЈА
МАРА
ЈЕФТА
ЂОРЂЕВИЋ АРСЕНОВ ЂОРЂЕВИЋ
15. IX 1994.

рођ. Ђорђевић
18. VIII 1997.

Никада те нећемо заборавити.

25. X 1997.

Твој брат СВЕТКО с породицом

С љубављу и поштовањем њихови најмилији

(59/245197)

(54/245160)

ИЛИЈА
ЛАЗАРОВ
С поштовањем
породица ЛАЗАРОВ

ЂОРЂЕ
СТОЈАКОВ

(42/245128)

СЕЋАЊЕ

ЕВИЦА МИТИЋ

СЕЋАЊЕ

МИЉАНА
МИРЧЕТИЋ

13. V 1931 – 11. II 2017.
Иако ниси с нама и даље живиш у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруг
ВЕЉКО, ћерка ВЕРА,
унуци ДЕМИР
и ВЕЉКО с породицом

2004–2017.
Док је нас, живеће и сећање на тебе.
Син ЈОВАН и снаја
ЉИЉАНА
с породицама

(50/245152)

(51/245153)

Шестомесечни помен

ДУШКИ
СТЕВАНОВИЋ
из Омољице
Супруг УГЉЕША, син
ДЕЈАН и ћерка
ДАНИЈЕЛА
(37/245123)

Тужно сећање

ЖИВИ
КРЕЦУЉУ

У суботу, 5. августа, у 11
сати, на Православном
гробљу даваћемо годишњи помен

МИРОСЛАВ
МИЛУТИНОВИЋ

1937–2002.

Његови најмилији

Успомену на тебе чува
син ДРАГАН
с породицом

(53/245156)

(44/245134)

У суботу, 5. августа 2017. године дајемо шестомесечни
помен нашој

рођ. 14. V 1950 – 15. II 2017.
Липика,прошло је пола
године откада си нас
напустио.
Много нам недостајеш.
Твоји: МИЋА, ЗОКИ
и ЦИЦА

Хвала ти за све што си несебично делила с нама.
Твоји најмилији

(58/245184)

(47/245147)

5. августа, у 11 сати, на омољачком гробљу дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој

1. августа 2017. навршава се пет година од смрти нашег драгог

ЕМИЛИЈИ
РАЈКОВИЋ
Заувек те воле твоји
синови ДРАГАН
и ЗЛАТКО
с породицама
и сестра ВАНА

ЈУЛИЈАНИ МИЛИКИЋ

(65/245241)

БОГОМИР
АЛЕКСИЋ
Воле те, болују и пате.
СЕКА, НАЦА, ВЕЦА
и ИВАНА с породицама
(46/245143)

МИЛИЦА ГРЧИЋ

НИКОЛЕ СТОЛЕСКОГ

МИЛИЦИ ГРЧИЋ

Не може време љубав да избрише.
БОЈАНА и МИРКО

МИЈА, СТЕВА, СНЕЖА и ЈЕЛА

(39/245124)

(38/245124)

Заувек захвални: супруга БЛАГИЦА, синови САША
и СИНИША с породицама
(31/245104)

Петак, 4. август 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

27

Шест тужних година није с нама вољени
наш

МИЛУТИН ВУЈОВИЋ
Вољеном супругу, оцу, свекру и ђеду.
Мало је речи да би се описала туга и бол за тобом.
Мало је суза да би те оплакали. Цјелог живота био си борац и добио све битке.
У последњој, за живот ниси успјео.
Нека те у тишини вјечног мира прати наша љубав јача од
заборава.
Супруга МИРЈАНА, син МИЛОШ, снаха КАТАРИНА
и унука ЛЕНА

На Католичком гробљу, у суботу, 5. августа 2017, у 11.30, одржаће се петогодишњи помен

МИЛОВАН
ВУКОМАНОВИЋ
12. IX 1932 – 12. VIII 2011.

Супруга ЉИЉАНА с породицом
(29/245097)

У суботу, 5. августа, у 11 сати, на Католичком
гробљу, даваћемо годишњи помен нашој драгој

(2/244403)

АЛЕКСАНДРУ
С. ПОПОВИЋУ САШИ
дип. авиоинжењеру Шаци из „Утве”
Остаје само бол и сећање.

СЕЋАЊЕ
Пет година без драгог и много вољеног супруга,
оца и деке

СЕЋАЊЕ

Супруга НЕНА, ПОПОВИЋИ, ТОДОРОВИ
и ШУМАРАК
(30/245103)

ЉИЉАНИ ЦЕНИЋ
Твоји: супруг МИЛОШ, ћерка МАЈА и синови
ПРЕДРАГ и НЕНАД с породицама

ЉУБОДРАГА АКСЕНТИЈЕВИЋА

СТЕВАН
ТУЦИЋ

Три године откако ниси
с нама

(40/245126)

2002–2017.

У нашим си срцима и мислима заувек.
Недостајеш ми тата.

Твоји најмилији
(14/245064)

БАТА

3. августа 2017. навршавају се две године откако није с нама наш драги супруг, отац и деда

(13/245056)

8. августа навршава се
четрдесет дана откада
није с нама наша драга
бака, сестра, свекрва и
стрина

Деценије пролазе, али ви сте и даље у нашим мислима и сећањима

МИХАЈЛО
ВУКМИРОВИЋ

МИХАЈЛО

1977–2017.

1991–2017.

ЖАРКО
СТОЈАНОВ

„Нема краја туговању...
и нема краја љубави”
волимо те.
Породице ВУКМИРОВИЋ
и ЈОВИЧИЋ

Ваши: ЉИЉАНА, МАРКО, МАРИЈА и ОЛГА
(34/245111)

БОЖИДАР
БОШКОВИЋ

МИЛОШ
ПОПОВИЋ

РУЖИЦА

2009–2017.

Породица СТОЈАНОВ

Осам година те верно
прати наш ум и наше
срце, са сетом и тугом.
Твоји: КЕКА, ДУШКО
и ВЕРА с породицом

(11/245052)

(10/245050)

Чувамо успомену на тебе.

ПАРЧЕТИЋ

ТИБЕРИЈЕ

ЖИВАН
СТОЈАНОВ

СЕЋАЊЕ

СТЕФАНОВИЋ

1945–2015.

1931–2017.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Супруга ЗОРА, син
ЗОРАН и ћерка
МИЛИЦА с породицама

Ожалошћени: унуке
АЛЕКСАНДРА
и ДРАГАНА, брат
БРАНКО с породицом,
снаја ЛЕПОСАВА
и братаница СИБИНКА

(6/245047)

(33/24

3. августа је две године
мом супругу

10. септембра је шеснаест година мојој заови

11. VIII 1985 – 11. VIII 2017.
Твоја унука ЈОВАНКА
ВУКМИРОВИЋ

БИРО ШАНДОР

ВЛАДИМИР
ЈАНКОВИЋ

1970–1998.
Нема правих речи да
опишу време које пролази без тебе, сећања
која не бледе, ране које
на зарастају.
Твоји најмилији

Рано моја, недостајеш
јако. Ништа више није
као пре.
Твоја ћерка СЛАЂА
с породицом

(12/245055)

(17/245072)

Навршава се годину дана откако смо остали без
нашег тече, деде и зета

5. августа, у 11 сати, на
гробљу у Банатском Брестовцу, обележавамо шестомесечни помен нашој
милој

2010–2017.

(5/245038)

ЗОРКА ОБРАДОВИЋ
1. VIII 2014 – 1. VIII 2017.
У мом срцу бол и туга, на гробу тишина, у мом дому мама велика празнина.
С тобом у мислима твоја ћерка ЉИЉА с породицом

Тужно сећање на двадесет година без тебе

5. VIII 2016 – 5. VIII 2017.

БРАНКО
ЉОТИЋ БАНЕ
МОМИР САВИЋ
Живи у сећањима његових најмилијих
(9/245049)

МИЛИЦИ
СТАРЧЕВИЋ

МИЛОШУ
ПОПОВИЋУ

(15/245065)

Увек вољен, никад незаборављен.
Твоји: ЉИЉАНА, ОЉА
и БОБАН
(18/245074)

Две године у мом срцу
туга, на гробу тишина, а
у кући велика празнина.
Твоја супруга ЗОРА

рођ. Поповић
Најлепше успомене на
тебе остају вечно да живе у мени.
Твоја снаја ЗОРА
с породицом

(7/24504

(8/245047)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

ПЕТРА ГАЈИЋА

ЉУБИЦИ
МИЛУТИНОВ

1923–2016.
Увек ћемо га се по добром сећати.
Породице МИЈИЋ,
ЛАЗИЋ и ЂОРЂЕВИЋ

1. III 1964 – 7. II 2017.
Ћерка ДИЈАНА
и родитељи ЖИВА
и МИЛЕВА

(24/245084)

(3/244975)
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Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ
Добили ћерку
4. јула: Анастасију – Катарина Анђелковић и Милан Стаменковић; 10. јула: Софију
– Александра Петковић и Зоран Амбруш; 13. јула: Лану – Сања и Иван Цветковић,
Тару – Јелена Уламовић и Владимир Стојковски, Дуњу – Андреа и Дејан Груба; 17.
јула: Анђелку – Марија и Гојко Лојаница, Јовану – Славица Величковић и Зоран Недељковић; 19. јула: Миону – Јелена и Милош Марков; 20. јула: Ленку – Вања и
Илија Смиљанић, Милицу – Кристина и Никола Кукић; 21. јула: Дуњу – Сања и Милан Марчетић, Николину – Кристина и Милан Чикић, Дарију – Магдалена и Небојша Скрчевски.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Крајем седмице мораћете да
промените неке планове због старијег члана породице. То ће пролонгирати неке ваше замисли,
што ће се показати као добро, јер
ћете успети да избегнете несугласице са сарадницима. Љубавни
пламен вас греје свом снагом.

Добићете потврду да пословни
план на коме радите има велике шансе да успе и финансијски
се исплати. Дајте себи одушка,
планирајте одмор и опустите се.
По сто ји мо гућ ност по зи ва у
ино стран ство. При хва ти те и
уживајте.

Добили сина

Бик

Шкорпија

11. јула: Миљана – Нада и Миле Митровић; 13. јула: Милију – Бобана и Александар
Вујичић; 14. јула: Данила – Дејана Јеремић и Дејан Влајић; 15. јула: Александра –
Драгана и Томислав Глигорић, Михајла – Маријана и Мариан Перњак; 16. јула: Петра – Тања Петровић и Владимир Николић; 18. јула: Страхињу – Маријана и Слађан
Ергић, Луку – Милица Пештанац и Зоран Ондрик, Алексеја – Милица Димитријевић
Николић и Саша Николић; 19. јула: Михајла – Александра и Владан Сивчев; 20. јула: Страхињу – Ивана Митревски и Иван Марган, Стефана – Емилија и Сава Драгић;
21. јула: Јована – Данијела и Момир Дамјанов, Бориса – Сања и Марјан Станковић,
Ненада – Иванка и Жељко Николић, Аљошу – Миона и Борис Коматина, Тодора –
Снежана и Зоран Дебељачки; 23. јула: Јакшу – Сања и Давид Нисић.

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Често заборављате да сами градимо своју срећу, као и да смо
сами одговорни за све своје неуспехе. Радите на себи у овој седмици и не доносите велике и далекосежне одлуке. Преконтролишите притисак.

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ставите акценат на свој прива22. јула: Снежана Летић и Милан Андрејевић, Тамара Андрејић и Милан Маричић,
Дијана Ћуић и Марко Марковски, Ивана Димић и Душан Ристић, Милена Радосављев и Даниел Келемен, Мирјана Стојсављевић и Дежо Торда, Јована Машановић
и Ненад Манкуловић; 23. јула: Славица Ковачић и Аурел Гава; 27. јула: Славица
Врањеш и Милан Тркуља, Софија Пејић и Владимир Оцокољић.

УМРЛИ
20. јула: Петрија Жутић (1936), Мирјана Толанов (1923); 21. јула: Драган Величковић (1961), Цвијета Бодрожић (1948), Боривоје Поповић (1944), Синиша Вучуревић
(1936), Ана Миловановић (1930); 22. јула: Милан Белаковић (1936), Јека Лончар
(1944), Илинка Анастасов (1950); 23. јула: Јелена Живковић (1958), Весна Адамовић (1961), Душан Радусиновић (1944), Тихомир Накић (1934), Нада Велимировић
(1934), Божидар Лојаница (1932), Михал Кашћјак (1955), Драга Колар (1927), Јордан Костић (1926); 24. јула: Ирен Ереш (1931); 25. јула: Трајанка Грговски (1939),
Пера Грубанов (1934), Атанасија Савић (1954); 26. јула: Слободан Јањушевић
(1942).

КОКТЕЛ

тан живот. За промену, добро
пронализирајте где сте погрешили. Заједнички одмор решио би
многе проблеме које имате у
партнерским односима. На пословном плану вам се звезде смеше и могућа је додатна зарада.

Колико год да бежите од истине, она вас сустигне. Нерешени
проблеми или последице мале
неискрености сада долазе на наплату. Некад није ни битно ко је
крив, само је потребно наћи компромис. Нећете имати новчаних
проблема.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Заборавите на своје проблеме,
јер су вама блиској особи потребне ваша подршка и помоћ. Могућ
је изненадни пут у вези с послом
који обављате. Можда ћете отпутовати у иностранство. Ако сте
сами, можете очекивати дивно
познанство.

Док се сви одмарају, ви имате
посла преко главе. Договори које
сте направили пре извесног времена и замисли с почетка године
полако почињу да се реализују.
Добар пословно-финансијски период је пред вама. Заједнички
пут отвара нове планове.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

1

Нервозни сте и на тренутке помало агресивни. Дуго занемарујете неке своје жеље, а сада је
прилика да их сами себи испуните. Породични проблеми ће се
решавати и без вас, не морате
бити зачин сваки пут.

2

Девица

3

Проблеми на послу неће се ре-

ИСПУЊАЉКА

Иако сте се тек примирили од
бурних догађаја од прошле седмице, већ вам следи ново изненађење. Немојте бити нервозни,
раздражљиви и накрај срца.
Промене које желите да направите у свом животу мораће да
сачекају.

Близанци

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ
Слогови: БА, ВА, ВА, ВИЋ, ЈАН,
КЕ, КО, КО, ЛЕ, ЛИ, МЕТ, МО,
ПАК, РА, СА, СТАН, ТЕ, ТИ,
ТРА, ТРО.
ВОДОРАВНО: 1. католички манастир, 2. пиротехничка манифестација, 3. амбалажа за течне производе, 4. врста поврћа, 5. силно
се радовати нечему, тријумфовати, 6. наша тенисерка (Јелена).
У посебно обележеним пољима, читано по паровима одозго надоле, добићете име и
презиме српског добротвора,
доктора права и председника
Матице српске, оснивача Текелијанума у Будимпешти (на слици).

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Престаните да се понашате као
увређено дете. Будите промишљени и помало сурови, о коме
год да је реч на послу. Немојте
наседати на замке блиског сарадника, сасеците их у корену.
Планирајте заједнички пут с
партнером.

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
шити ако будете само неми посматрач догађаја, али ни ваша
претерана агресивност неће баш
помоћи. Нађите меру, отворено
поразговарајте и већ пола проблема биће решено.

4
5
6

(19. 2 – 20. 3)
Чекате већ дуже време да се
свет покрене у вашу корист, а он
се већ покренуо. Направите велико спремање својих финансија, али и сарадника, јер није баш
све како изгледа. Проверите
сваку информацију пре него што
реагујете.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
СУДОКУ

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

1

8

5
3

2
3

8

7

3

6

7
9
6

Прву ПЕСМУ ДИНО
кад је написао,
aуторско име
друго себи дао.

АНА ЖЕСТОК напад смеха
доживи у трену
кад Никола Симић има
у том филму сцену.

2

7
8

3

5

8

(2) УМЕТНИЧКО ИМЕ

(3) ФИЛМСКА КОМЕДИЈА

1

5

9

5

5

4

6

2

9

Питам СТАНИМИРА
ко је мајстор киста,
а он мени вели:
француски фовиста.

5

1

4

7

3

4

РЕШЕЊА – Испуњаљка: самостан, ватромет, тетрапак, келераба,
ликовати, Јанковић. Двострука укрштеница: спремност, програмер, Родик, ага, Египат, ев, мрка, узда, на, турнир, ома, знани, Сегединац, траварица. Стиховни анаграми: (1) Анри Матис, (2) псеудоним, (3) „Тесна кожа”. Судоку: 143897625, 562143978, 897256341,
724519863, 916438257, 385762419, 238675194, 479321586,
651984732.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. припремљеност, готовост, 2. компјутерски стручњак, софтвериста, 3. амерички тенисер (Енди) – турски великаш, 4. држава у Африци – евентуално (скр.), 5. тамна – коњски
оглав, 6. предлог уз локатив – спортско такмичење с више учесника, 7.
река у Русији – познати, 8. личност из трагедије Лазе Костића (Пера),
9. ракија зачињена травама.

(1) ФРАНЦУСКИ СЛИКАР

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.
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ФОТО-РЕПОРТАЖE

Петак, 4. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРУЖЕЊЕ И СНАЛАЖЕЊЕ У ПРИРОДИ

ШЕТЊА ПЕШЧАРОМ У СМИРАЈ ДАНА
Спас од ових врелих дана
може се наћи на оближњим
купалиштима, расхлађивањем
освежавајућим напицима, уз
помоћ клима-уређаја или на
неки трeћи начин.
Али бег од врелине асфалта
може да буде веома занимљив
и користан, попут шетње оближњом Делиблатском пешчаром, која је посебно занимљива
у смирај дана...
Манифестација „У смирај
дана”, која се сада већ редовно
одржава последњих јулских
дана у Делиблатској пешчари,
реализована је и ове године,
од 22. до 30. јула.
Све је почело отварањем
кампа Планинарско-еколошког друштва „Соко”, које је и
главни организатор целокупне
манифестације. Тамо су се
нашли они најмлађи, такозвани соколићи, који су уз будан
надзор старијих могли да осете неке од основа сналажења у
природи. Њихово дружење
почело је 22. јула, а сутрадан
им је у друштво дошло и неколико вршњака из Долова.
Централни део манифестације приређен је седам дана
касније у поподневним сатима. Место окупљања било је

домаћинство Војнов у насељу
Леанка на обронцима Делиблатске пешчаре. Све заљубљенике у природу који су тог
поподнева кренули пут „банатске Сахаре”, на капијама тог
природног резервата и свог
дворишта дочекали су чланови поменуте породице, на
челу с Бојаном, који је идејни
творац и координатор читавог
дружења.

У пријатном амбијенту
истинског етно-кутка гости су
могли да се окрепе занимљивом причом, песмама и игром.
У помоћ су притекли чланови
КУД-а „Банатски вез” одигравши неколико кореографија. Поред домаћина Бојана
Војнова, присутнима су се
испред Планинарско-еколошког друштва „Соко”, као
организатора, обратили Бра-

нислав Ровчанин и Срђан
Никић. Велику помоћ при
реализацији манифестације
пружили су Град Панчево, то
јест Секретаријат за заштиту

ције – Месна заједница и Дом
културе.
Након уводних речи, кад је
сунце кренуло да се спушта ка
хоризонту, тачно негде у смирај дана, кренуло се у шетњу
кривудавим, прашњавим путевима Пешчаре. Више од сто
заљубљеника у природу тог
поподнева се кретало углавном затрављеним пешчаним
динама, које је још Марија
Терезија пошумила не би ли
их сачувала од удара ветра. Да
је Пешчара омиљено место
филмаџија, могли су се уверити сви присутни, видевши крајолике где су снимани неки
наши, али и страни велики
филмски хитови.
И таман кад се група шетача
мало уморила, иза једне дине
сачекала их је и својом
песмом разгалила певачка
група КУД-а „Банатски вез”.
Љубитељи природе затим су
весело кренули путем којим је
Славко Штимац у филму

„Варљиво лето ’68” трчао за
Чехињама, ка раскрсници на
којој су „поручили Крстићи да
им се покварио аутобус и да ће
даље морати пешке” у нашем
најчувенијем филму „Ко то
тамо пева”.
Учесницима манифестације
уопште није сметала шетња од
шест-седам километара. Штавише, веома расположени вратили су се код Војнова, где су
их дочекали тамбураши, а
могли су да пробају и доловачке штрудле, вино, мед и друге
домаће специјалитете.
Уз дружење, песму и игру
спуштена је завеса на још један
„смирај дана”. Ипак, сви љубитељи природе могу у својој
режији да посете насеље Леанку, домаћинство Војнов и прошетају Делиблатском пешчаром, која крије неке чаробне
пределе. Нарочито у тренутку
кад се сунце спаја с хоризонтом. Баш у смирај дана...
Н. Радоњин

животне средине, и „Војводинашуме”, тачније Шумско
газдинство „Банат” из Панчева, као и доловачке институ-

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

ОДРЖАН СЕДМИ НОВОСЕЉАНСКИ „БАНГУЛ”

Победили Доловци, испред две домаће екипе
Интернационално такмичење
у спремању говеђег гулаша
„Бангул 7” одржано је у недељу, 30. јула, у Новом Селу, а
као и досад, приредили су га
чланови неформалне групе
„Банатски троугао”. Они су
омогућили да традиција ове
манифестације буде настављена на задовољство гостију,
домаћина и такмичара, којих
је ове године било из Панчева,
Долова, Сефкерина, Владимировца и, наравно, Новог Села.
Бројни опробани и неопробани кулинари, распоређени у
двадесет три екипе, окупили су
се тог јутра у хладовини школског парка са жељом да покажу
умеће у прављењу гулаша, али
и да се добро забаве. Како су
центром села почели да се
шире миомириси, док су се
гулаши полако крчкали на
тихим плинским пламеновима, тако је све више љубопитљивих пролазника омамље-

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Ноа

них поменутим мирисом свраћало на ову гастрономску
фешту. За пријатну атмосферу,
поред доброг расположења
кулинара и гостију, задужен je
био локални тамбурашки трио,
који је умешно слагао стихове
дочаравајући кулинарске згоде
и незгоде с лица места.

Око поднева организатори су
најавили да је дошло време за
предају узорака гулаша, које је
оцењивао жири у саставу: Виорел Бека из Новог Села, Драган
Јеротић из Старчева и Душан
Никић из Омољице, док је
супервизор Недељко Гудаловић
из Панчева надгледао регулар-

ност жирирања. Напослетку,
победник „Бангула 7” била је
екипа „Парк Долово”, испред
две домаће – „Паучари” и „Биртија бар”. Најбољима су припали пехари и пригодни поклони,
а сви остали добили су захвалнице за учешће.
М. Ј.

Прелепа црна женка средњег
раста, стара шест месеци, најпре је спасена са улице, а потом
је стасала у здраво биће захваљујући хуманим суграђанима.
Иако је Ноа прави весељак и
пуна енергије, провела је у стану
три месеца, била је фина и добро
се слагала с још једном женком.
Ова дружељубива и веома умиљата куца сада тражи дом
код неких добрих људи, који све информације могу добити
на контакт-телефон 063/74-77-385.

Побегуљко
Мужјак лабрадора пронађен је пре око
две недеље на Новосељанском путу.
Није чипован, нити је имао огрлицу
или неки привезак, тако да је немогуће
утврдити чији је.
Моментално се налази у градском прихватилишту и чека свог или новог власника који ће му пружити сигуран дом.
Пријатне је нарави и добар према
другим животињама и људима. Контакт-телефон је 013/352-148.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЛЕТО У ПРИРОДИ

ЛЕТЊА ШКОЛА ПЧЕЛАРСТВА – МАРКО ШИЦ,
ВЛАСНИК ПЧЕЛАРСКОГ ГАЗДИНСТВА (2)

БИТНО ЈЕ СТАЛНО
УПОШЉАВАТИ ПЧЕЛЕ
Све је више младих што улазе у
предиван свет пчела, а један од
оних за које се може рећи да је
још увек у најбољeм животном
добу, јесте Марко Шиц из
Старчева. Пчеларством је
почео да се бави с непуних двадесет година, а практично и
много раније с обзиром на то
да је у питању вишегенерацијска породична традиција.
Овај успешан произвођач
меда током летње шеме предочава оно најосновније што
почетник треба да зна и уради
како би могао да се бави пчеларењем.
Када је јасно да је почетник
добио здрав рој на пет рамова,
од којих су бар три легло, а преостали мед и полен, и допунио
их сатним основама до краја
наставка (у случају ЛР кошница то је укупно десет рамова),
потребно је да одабере локацију удаљену бар пет километара
од места на којем су пчеле
набављене. Или, макар, да тамо
проведу између три до пет
дана, колико им треба да забораве раније оријентире.
Што се самог постављања
кошница тиче, најидеалније је
да су у некој заветрини, окру-

жене зградама и дрвећем, да
су окренуте према југо–југоистоку и да, када је сунце у
зениту, буду у што већој хладовини.
Када је реч о набавци опреме, поред кошница и рамова са
сатним основама, за почетак су
неопходни пчеларски нож (или
длето), димилица и заштитни

шешир, по могућству с блузом.
Рукавице се могу узети, али и
не морају, превасходно ради
стицања имунитета на убоде.
Није лоше ни увек имати при
себи крему „фенерган”, која
ублажава бол и отицање. Ипак,
можда би најбоље било да
почетници пре свега направе
алерго-тест на пчелињи убод
како би био избегнут сваки
ризик.
Након преузимања ројева
није потребно дирати их
наредних седам-осам дана,
будући да пчеле имају довољно
посла на одржавању постојећег
легла и око извлачења саћа у
рамовима са сатним основама.
Да није тако, постојала би
могућност добијања нагона ка
ројењу, чија је прва манифестација формирање матичњака. То се редовно догађа када
пчеле немају где да троше своју енергију (пре свега за производњу матичне млечи, којом
хране матицу и ларве).
У преводу, приликом отварања кошница важно је констатовати колико је легло распрострањено. Треба очекивати
да ће матица, посебно ако је
млада, веома брзо положити
јаја на пет-шест рамова, што
би довело до тога да свих
десет „улица” буде пуно
пчела.
Притом, ако су младе пчеле лучењем воска почеле да
праве саће, то је знак да је све
нормално. Матицу није
нужно тражити све док има
младог отвореног, као и
затвореног легла, што значи
да је јаје које је матица посејала прошло стадијум ларве
и затварањем се претворило
у лутку, из које је након двадесет једног дана измилела
пчела. Приликом провере
најбитнији су средњи рамови, јер ако тамо има много
црвића, не морају се вадити
крајњи. Ко има оштро око,
под одређеним углом може
видети јајашца димензија
милиметар и по са 0,7 милиметара, која су дубоко при
самом дну ћелије. Али то се
може назрети и према распореду на саћу – ако се при
врху рама пресијавају такозване медне капе, а у средини је
тамно, онда су сигурно тамо и јаја.
Када рој напуни један
наставак с десет рамова, што
се обично догађа крајем јуна
пре сунцокретове паше, требало би додати и други наставак
с нових десет сатних основа.
(Наставиће се)
Ј. Ф.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ СА УДИЦЕ

ШНИЦЛЕ ОД РЕЧНЕ РИБЕ

Петак, 4. август 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ЖИВОТ У ДИВЉОЈ ПРИРОДИ НАДОМАК ГРАДА (1)

РОБИНЗОНИ С БЕЛЕ СТЕНЕ
Када је реч о „најскровитијим”
оазама природе надомак града,
једна од оних које у том погледу
предњаче, свакако је и дунавска
ада Форконтумац, много познатија као Бела стена.
Некима је ово острво, налик
на она егзотична карипска,
толико прирасло за срце да га
напуштају само у крајњој
нужди.
И док већина тих слатководних Робинзона на Белој стени
(и око ње) проводи топле дане
бавећи се риболовом, превозом купача или држањем „плажних” кафаница, има и оних
који тамо чак и презиме. И
кажу – нема лепшег...
Причу с модерним Робинзонима с Беле стене започели
смо са оне, преке стране.
То је за неупућене, заправо,
београдска страна, јер припада
градској општини Палилула,
насупрот поменутој дунавској
ади, која је, према катастру, на
панчевачкој мапи.
Чак и клопу спремају на води
Дочекала су нас радознала
лица прекаљених „дунавских
вукова”. Пре свих, оних који
на тој обали дочекују купаче
како би их пребацили у ушушкано прибежиште љубитеља
егзотичне опуштенције у
летаргичној „дивљини”, која
пркоси све неподношљивијој
цивилизацији.
Већ на старту недвосмислено су нам ставили до знања
колико им се огадила „бетонска урбана џунгла”. Штавише,
једногласно подвлаче како им
нимало не смета што „тамо
преко” нема струје, што комарци љуто боцкају, као ни то што
комуналне службе готово
ништа не раде на поправљању
услова за живот. Кажу, и боље
да се не мешају и тако им не
„загаде” последњу идилу.
Премда готово ништа у вези
с Белом стеном није законски
уређено, тамо се неки неписани ред и те како поштује.
Можда и више него тамо где
га, бар на папиру, има „на
тоне”. Иако све то на први
Ђаша

поглед наликује неком савременијем облику првобитне
заједнице, није далеко ни теза
да је у питању поодмакла фаза
комунистичког самоуправљања. Махом је све ствар џен-

тлменског договора, па је
поред осталог општепознато
да чамџије на другу страну
превозе од 8 до 19.30.
Један од њих је и Бранко,
који је на овај део Дунава први
пут доведен пре педесет шест
година да бере купине. И
остао је ту до данас. Када се не
бави превозом, професионално пеца смуђа.
– Нажалост, убише нас
„струјароши”, који су се нарочито наврзли на квалитетну
рибу. Много тога је препуштено стихији, па је тако сплетом
разних околности уништена
прелепа плажа са ове, београдске стране, позната као
„шоферска”, која је неодољиво
подсећала на призоре с Хаваја. Без обзира на све проблеме,
ова река ми је једина какватаква релаксација у животу,
без које бих вероватно одавно
свиснуо. Годишње проведем и
по двеста дана у чамцу, на
којем имам чак и мали „смедеревац”, а с њим и све услове
за спремање клопе на води.
Ма, скоро да живим на чамцу... Прошао сам Европу четири пута, али ово не бих дао ни
за шта – каже Бранко.
Недалеко одатле је Драган,
који има неколико деценија
чамџијског стажа, али и даље
не одустаје од тог посла иако му
је већ осамдесет. За то време
било је свега и свачега, па и спасавања људи који су преценили
своје пливачке могућности.
Чувари острвске ватре
Ипак, прави-правцати Робинзони су Ђаша и Зуба, који су
овде током целе године. Чак и
зими! Може се рећи и да су
били нека врста медијских
звезда када је почетком године лед оковао Дунав, а они
одсечени на острву, па су дроном и хеликоптером снабдевани најнеопходнијим намирницама.
Ђаша је овде више од четврт
века, од чега две деценије
непрекидно на острву, јер,
како каже, сваки дан проведен
на води продужује живот. Не
смета му то што за пијаћу воду
мора да се довија; ни то што од

превоза има тек за основне
трошкове, а повремено ухвати
неку рибицу за себе и друштво.
– Лети има много људи, а
зими остане нас десетак, што
је лепо на свој начин. Годишње
одем неколико пута у град и
једва чекам да се вратим природи. Тешко да бих могао

зиме. Доживљај као на планини, па кад потпалимо ватрицу
и окренемо ражањ, ништа слађе – наводи Зуба.
Он додаје како од система
једино функционишу „Војводинашуме”, које понекад помогну житељима Форконтумаца – доставе им огрев или
Бранко и Зуба

више да поднесем цивилизацију. Мени је на Белој стени
све потаман – од кафаница,
преко плаже, до саме дунавске
воде, која је изузетно чиста
упркос „анализама” злонамерника. Не бих дао ову реку ни за
једно море – истиче Ђаша.
Зуба је на Дунаву вероватно
и свих 58 година, јер је, по свему судећи, „баш у плодне дане
његов тата волео маму” на
Белој стени.
– Отада нисам пропуштао
ниједну прилику да дођем
овамо, а последњих седамнаест година стално сам настањен на острву. И ништа ми
овде не смета, али највише
волим мир и тишину, то јест
кад зими нема никог. А кад
морам у градску вреву, добијем лупање срца. Откада сам
„пуноправни грађанин Беле
стене”, само девет пута сам
био у „цивилизацији”, и то,
боже опрости, када су сахране.
На весеља нисам ишао, јер те
на такве прилике зову само
када имаш пара, а ми који
овде живимо, немамо. Али
зато имамо душе. И најлепше
нам је када славимо острвску
славу Светог Саву усред циче

пошаљу брод када је тешко
прећи на другу обалу, а они
заузврат чувају шуму. Што се
тиче превозничког посла, Зуба
истиче како је за тако нешто
тешко добити регистрацију.
– Неко време нас је повремено гањала полиција. Једанпут
су нас блокирали, па је остало
две и по хиљаде људи на ади.
Касније су схватили да је то
немогуће и пустили су нас да
радимо са обичним дозволама
за чамац. Ми дајемо све од себе
да максимално обезбедимо
путнике – пажљиво управљамо
пловилима, имамо појасеве за
спасавање, апарат за гашење,
прву помоћ и знак да је то
чамац за превоз. Бавећи се тим
послом, нагледао сам се свега и
свачега. Ја сам, рецимо, „дежуран” за спасавање дављеника.
Било их је најмање десетак, а за
то сам од државе награђен са
„чак” двадесет литара горива –
поентира овај љубитељ реке.
И тако смо се, са сигурном
руком за кормилом, превезли
на другу страну, где нас очекује наставак приче о Робинзонима с Беле стене...
(Наставиће се)
Ј. Филиповић

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Лековита диња
Потребно: два килограма
речне рибе, две главице црвеног лука, два јајета, со, бибер,
зачин, две кашике сојиног
брашна, прашак за пециво и
уље за пржење.
Припрема: Очистите рибу,
па је скувајте. Одвојте велике
кости и самељите рибу на
машини за месо. Учините то
три пута због ситних костију.
При последњем млевењу

додајте у месо сецкани црни
и бели лук.
Када завршите млевење,
додајте зачине, брашно, јаја
и прашак за пециво, добро
измешајте, а потом од тако
добијене масе правите куглице. Растањите их тако да
буду дебљине око два прста,
па их пржите у већој количини врелог уља.
Шницле служите уз салату од кромпира. Пријатно!

Поред тога што лети уживамо
у њеном укусу и мирису и што
је крај јула доба године када
нам је најприступачнија, диња
је позната и по својим лековитим својствима. Овог пута
дајемо вам предлоге како сок
и семе диње искористите као
природни лек.
Уколико вас муче грчеви у
стомаку, помешајте по две
кашичице семена диње и краставца и прелијте их са 600
милилитара кључале воде.
Поклопите и оставите да
одстоји два сата, па процедите

течност. Пијте по 100 милилитара пре доручка, а по 200

пре ручка и вечере. Терапија
траје десет дана.
Семе диње кори сно је и
про тив уче ста лог мокре ња.
Помешајте по две кашичице
ситно измрвљеног семена
диње и кра став ца и јед ну
каши чи цу усит ње них петељ ки виш-ње. Пре лиј те то са
700 мили ли та ра кљу ча ле
воде, оста ви те да одсто ји и
пиј те по 250 мили ли та ра,
три пута днев но пре обро ка,
током пет дана.
Уколико само желите да освежите организам и ојачате иму-

нитет, исцедите сок од диње
(ручно или у соковнику) и
помешајте га с јогуртом,
медом и лимуновим соком.
Требало би попити по једну
чашу овог напитка три пута
дневно.
Ако сок свеже диње помешате са истом количином
млека и ружине водице, добићете сјајан лосион за негу суве
коже лица. Наносите га ујутру
и увече, а пожељно је и чешће.
Оставите да лосион одстоји
око 20 минута, а потом исперите лице млаком водом.
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ЕВРОПСКИ ОЛИМПИЈСКИ ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ФАНТАСТИЧНА АНДРЕА СТОЈАДИНОВ

ОМОЉЧАНИ НА СТАРТУ С РАДНИЧКИМ

Стигло злато
и из Ђера
Допринос екипној
бронзи
Мађарски град Ђер био је ове
године домаћин Европског
олимпијског фестивала младих (ЕЈОФ), на којем су се
окупили најбољи млади спортисти са Старог континента.
Као и сваке године, конкуренција је била изузетна у свим
дисциплинама, али и поред
тога, у наш град је стигла и
једна златна медаља.
Феноменална репрезентативка Србије Андреа Стојадинов, џудисткиња ЏК-а Динамо, још једном је потврдила да
заузима сам врх овог спорта
на Старом континенту. Наша
суграђанка је освојила најсјајније одличје у категорији до
48 килограма, а то је уједно
била и прва златна медаља за
српске спортисте на овогодишњем ЕЈОФ-у.
Наша џудисткиња је у
првом колу била слободна, да
бу у другој „рунди” савладала
ривалку из Белгије Амелиен
Декерс. Андреа је у трећем
колу такмичења по групама
победила и Леони Гонзалес из

ПАНЧЕВАЧКИ МАРАТОН

Француске, а потом је у полуфиналној борби тријумфовала
и над такмичарком из Турске.
Џудисткиња Динама се у
финалу борила против Холанђанке Наоми ван Кревел, коју
је савладала ипоном, после
нешто више од два минута
меча.

Андреа Сто ја ди нов је на
ЕЈОФ-у уче ство ва ла и у
екип ном делу так ми че ња,
као део тима репрезентације
Србије. У том делу турнира
учествовало је осам репрезентација у женској конкурен ци ји. Иако мало број на
(састављена само од три од

сребрно одличје, наша такмичарка је и на овом такмичењу
била фаворит.
У А-финалу олим пијске
дисциплине К1 на 200 м
Биљана је стазу превеслала у

времену од 41,21 секунде, иза
Новозеланђанке и другопласиране мађарске такмичарке.
Освајањем бронзане медаље
Биљана Релић је још једном
доказала да спада у сам врх

светског кајака. После напорне сезоне овај трофеј је дошао
као круна великог труда и
зала га ња Биљане Релић и
њеног тренера Ђурице Левнајића.

МАРИНИН ПУТ КА ЗВЕЗДАМА

Александар
Живковић

С обзиром на то да се трчи
само на кружној стази у
Народној башти, број учесника је ограничен на 100.
Организатори су се својски

Учествоваће 100 такмичара
из Србије, Пољске, Словеније и
БиХ, од којих ће се њих шездесеторо надметати у полумаратону (21 км), а четрдесеторо
најхрабријих окушаће се у
маратонској трци, на дистанци
од 42,195 км. Међу учесницима
овогодишњег такмичења биће
и петнаест наших суграђана.

потрудили да и овогодишњи
„Панчевачки маратон” протекне у најбољем реду, па су
уз помоћ пријатеља удружења и донатора обезбедили
неопходне услове за одржавање овако захтевног надметања.
Такмичење у Народној башти почиње у 20 сати.

СТАРТОВАЛА И ОДБОЈКА 013

ПРЕДСТАВЉАМО ЈОШ ЈЕДАН СПОРТСКИ БИСЕР ПАНЧЕВА

Страну припремио

Традиционалан, пети „Панчевачки маратон”, који организује удружење „Маратонци”, биће одржан у суботу, 5.
августа, у Народној башти.

могу ћих пет так ми чар ки),
екипа Србије заузела је треће
место.
Тако је Андреа Стојадинов
наставила да ниже успехе на
такмичењима, па је већ сада
јасно да је она обележила ову,
2017. годину.
Свака част!

БРОНЗАНА МЕДАЉА ЗА БИЉАНУ РЕЛИЋ

Панчево се одувек поносило
сјајним спортисткињама и
спортистима који су остваривали феноменалне резултате у
сениорској конкуренцији, али
овај град је изнедрио и много
талената који су свој врхунац
досегли у другим спортским
срединама.
Једна девојчица скренула је
пажњу на себе фантастичним
партијама на терену под обручевима. Она је Марина Давинић, петнаестогодишња кошаркашица, тек свршени вуковац
ОШ „Бранко Радичевић” и
будућа ученица Гимназије
„Урош Предић”. Млада и
суперталентована
Марина
заволела је игру под обручевима сасвим случајно. Иако је
теча Ћуре (Милован Ћурчија),
познати рукометни стручњак,
покушао да је „инфицира”
лепљивом лоптом, мала Давинићева се определила за
кошарку и – није погрешила.
Пет година је вредно вежбала у КК-у Тамиш, под надзором тренера Даринке и Александра Јовановића. Упијајући
сваки савет својих „учитеља”,
не пропуштајући готово ниједан тренинг, Марина је брзо

судија Драган Ваван. Посебно је интересантно то што је
наглашено да сваки клуб
мора имати бар две од три
селекције млађих категорија, како би стекао услов да се
такмичи.
Очи љубитеља фудбала из
Панчева и околине, бар када
је четврти ранг у питању,
биће упрте у Младост из
Омољице, која у првом колу
на свом терену дочекује Раднички из Сутјеске.

У НАРОДНОЈ БАШТИ, 5. АВГУСТА

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У КАЈАКУ

После Европског првенства у
кајаку које је одржано у јуну у
Београду најбољи српски јуниори и млађи сениори наступили су на Светском првенству за те узрасне категорије
у Питештију. Такмичење је
одржано од 27. до 30. јула, а
окупило је најбоље кајакаше
из целог света у овој конкуренцији.
У националном тиму Србије
наступили су и такмичари
ККК-а Панчево: млађа сениорка Биљана Релић и тренер
Ђурица Левнајић. С обзиром
на то да је на шампионату
Старог континента освојила

Конференцији Војвођанске
фудбалске лиге група „Исток”
присуствовали су представници свих шеснаест клубова
који ће од 19. августа кренути
у овогодишњу трку за бодове.
Поред Миодрага Цвијића,
генералног секретара Фудбалског савеза Војводине, на
састанку су били и председник такмичарске комисије у
ФСВ Миодраг Радаковић,
комесар за такмичење Марјан Родеан и дисциплински

запала за око и тренерима млађих репрезентативних селекција. Тако је већ после годину
дана тренирања боравила у
кампу у Новом Бечеју, а потом
је, заједно с још једанаест најталентованијих девојчица у
нашој земљи била и у Развојнотренажном центру у Крагујевцу, а ове године и у Караташу,
који је организовао Кошаркашки савез Србије. И ту је, већ
по навици, оставила сјајан утисак. Својом посвећеношћу тренинзима, марљивим радом и
љубављу према кошарци одушевила је и савезне тренере.
Од када је почела интензивно да се дружи с наранџастом
лоптом, Марина је све своје

приватне обавезе, па чак и
одласке на рођендане код драгих особа, стављала иза тренинга. Физички је одлично
припремљена и полако али
сигурно израста у правог
спортисту...
Такав таленат није остао
непримећен, па су убрзо
Марини почели да пристижу
позиви из водећих српских
клубова. У својим редовима
желели су је Црвена звезда и
Партизан, али најагилнији су
били челни људи КК-а „Радивој Кораћ” из нашег главног
града, па је млада Панчевка
потписала приступницу за тај
клуб. Већ је била на првим
тренинзима у новом колективу, саиграчице су је сјајно прихватиле, а тренер у новом клубу биће јој такође наш суграђанин – Ненад Марковић.
Иако има тек петнаест година, Марина Давинић је одлучила да успе. Храбро и одлучно корача ка кошаркашким

звездама и без устручавања
истиче да јој је велика жеља и
дрес с националним грбом у
сениорској конкуренцији. У
последњих петнаестак година
она је најсјајнији бисер панчевачке женске кошарке, а како
стручњаци истичу, цела генерација 2002. годишта једна је
од најталентованијих у Србији
у последњих неколико деценија, па се од тих девојчица
добри резултати тек могу очекивати.
Марина већ сада може да
буде пример млађим колегиницама. Иако има и спортских гена у себи, јер се тата
Сале годинама бавио фудбалом, она је пре свега захваљујући професионалном односу
према тренинзима и марљивом раду ступила на стазу која
води ка спортском врху. Ако
настави са истим жаром, не
треба сумњати да ће до њега и
стићи.
Срећно!

ЈУРИШ У НОВЕ ПОБЕДЕ
Један од најпопуларнијих
спортских колектива у нашем граду и околини, ЖОК
Одбојка 013, после кратке
летње паузе, започео је припреме за нову сезону, која ће,
као и претходне, бити пуна
изазова и искушења.
Прво окупљање, које је
означило и почетак припрема
за све селекције овог клуба,

вредно као и до сада, па сам
сигуран да ни резултати неће
изостати. Планирамо да организујемо и неколико турнира: за пионирке, кадеткиње и
сениорке, али и један велики
турнир за ветеранке и ветеране. Сва та такмичења треба да
буду одржана од 14. до 18.
августа – рекао је Иван Крговић, први човек Одбојке 013.

било је у уторак, 1. августа, на
СЦ-у „Младост”. На једном
месту окупиле су се девојчице
из школе одбојке, пионирке,
али и кадеткиње коју су прикључене првом тиму и, наравно, сениорке.
– Тренираћемо свакодневно на Спортском центру, а 21.
августа одлазимо на Чардак
на седмодневне припреме.
Очекујем да ће девојчице и
девојке наставити да раде

Поред великог броја одбојкашица које су се окупиле на
Спортском центру „Младост”,
био је и цео стручни штаб
Одбојке 013, који, уз Ивана
Крговића, чине и тренери:
Владимир Јованчић, Зоран
Марковић, Небојша Божић,
Благоје Копривица, Јовица
Станковић, Срђан Бошковић,
Јована Марић, Александар
Гаврилов, Дубравка Флора и
Бранислав Јованов.

ШАХОВСКИ КУТАК
Kovalenko

СУПЕР СПОР ТИ СТА
Колико је Марина Давинић посвећена спорту и колико је
велика њена жеља за надметањем, говори и следећи податак.
Наиме, она је ове године, као ученица ОШ „Бранко Радичевић”, тријумфовала на градском, али и на окружном
школском надметању у најбржој атлетској дисциплини –
трци на 100 метара.

8
7
6
5
4
3

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази
22. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Град

Пуно топлих поздрава из бање Топуско.
Никола Цревар, Вељка Влаховића 22/24

Некада највиша зграда у Војводини и даље је један од симбола
нашег града.
Баш као и куле светиље на ушћу Тамиша у Дунав.
Или јужна индустријска зона.
Много је симболике свуда око нас. Рецимо, из речи град
изникло је: градимо.
Односе. Они су увек градилиште. Лако их је срушити, много
теже изградити.

Пропада
Никола, Иване, честитамо!
Од првог октобарског броја „Панчевац”
ће стизати на вашу адресу.
Редакција

Свако село има цркву. И мир. Да га речима не реметимо.
Сваки град има шмека. И цркву. И Панчево поседује и једно
и друго.
Сви имају своје проблеме. Један од проблема нашег града је
градилиште у центру града старо неколико деценија.
Које пропада.
Као и сваки човек недорастао задатку.

Изнутра

Мирно море уз „Панчевац”!
Поздрав из Италије, из места Порто Потенца Пичена.
Иван Ћирић, Цара Душана 46, Омољица

Споља све уме да изгледа изгланцано и ванвременски.
Црвени цреп. Заков шиљак коме деценије не могу ништа.
Тек постављен тротоар.
А изнутра може бити сасвим другачије.
Пусто. Тескобно. Уме да рока.
Да те заковитла.
И да те разбије у парампарчад.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Милош
Миливојевић,
музичар:
– Тренутно само
свирка, посао, свирка.
Свирам кад год год
и где год стигнем.
Дању понекад на
улици, а увече по џез
клубовима у Београду.

Наташа Бошковић,
правник:
– Планирам да идем
на море, али још није
сигурно. Због обавеза
имам све мање времена
за виђање с пријатељима,
па комуницирамо углавном преко „Фејсбука”,
телефона, компјутера.

Јован
Димитријевић,
кувар:
– Лето ћу провести
радно, јер сам запослен
као кувар у ресторану.
Нећу ићи на одмор.
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